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منابعی برای پناهندگان

حین آمادگی برای اسکان مجدد در ایاالت متحده چیزهای زیادی باید فرا گیرید. با آغاز 
زندگی جدید خود، این ده پیغام مهم به اطالع شما می رسد: 

اسکان مجدد در ایاالت متحده؟

1 در فرودگاه در مقصد نهایی تان شخصی به دیدار  
شما می آید. قبل از ترک، یک سفته را امضا خواهید 
کرد که در آن شما متعهد به بازپرداخت هزینه پرواز 

خود به ایاالت متحده می شوید.

2 هنگام نقل مکان به ایاالت متحده طبیعی است که دچار شوک فرهنگی شده و با چالش هایی مواجه شوید.  
برای کمک به وفق پیدا کردن خود، حتما انگلیسی یاد بگیرید، با افراد جدید دیدار کنید، و جامعه محلی 

جدید خود را کندوکاو کنید.

3 یک سازمان اسکان مجدد محلی خدمات اساسی جهت  
رفع نیازهای اولیه شما فراهم خواهد کرد و شما را بر 

حسب واجد شرایط بودن به خدمات بیشتری ارجاع 
می دهد. با ایجاد یک رابطه مثبت، از زمان خود با 

کارکنان اسکان مجدد نهایت بهره را ببرید. 

4 کمک دولتی محدود است، و حمایت ها بر اساس  
موقعیت و اندازه خانواده شما متفاوت می باشند. 
مزایای خود را با مزایای دیگران مقایسه نکنید 

زیرا آنها یکسان نخواهند بود. 
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5 وقتی به ایاالت متحده برسید، مسکن خواهید داشت.  
به احتمال زیاد یک آپارتمان خواهد بود و شاید مورد 

ایده آل شما نباشد، ولی تمیز، مقرون به صرفه و 
ایمن خواهد بود. هزینه های مسکن بیشترین بخش 

هزینه های ماهانه شما خواهند بود.

6 هزینه زندگی در ایاالت متحده باالست، بنابراین  
اشتغال سریع ترین راه رسیدن به خودکفایی است. 
پذیرفتن اولین شغل پیشنهادی به شما مهم است، 

حتی اگر جز حرفه های انتخابی شما نباشد. 

7 برای دریافت کمک در مواقع اضطراری، شماره  
911 را با تلفن بگیرید و به اوپراتور نیاز خود 

)“پلیس” )پلیس(، “آتش نشانی” )فایر( یا “آمبوالنس" 
)امبیولنس( و آدرس و موقعیت خود را بگویید.  

8 در ایاالت متحده، قانون از حقوق تمام افراد حمایت  
می کند. شما باید قوانین را فرا گیرید و از آنها پیروی 
کنید. ندانستن قانون مانع از این نمی شود که به دلیل 

تخلف از قانون مجازات نشوید.

9 سیستم مراقبت درمانی در ایاالت متحده  
پیچیده است. برای 12 ماه اول، شما از پوشش 

بیمه درمانی برخوردار خواهید بود. کارمند 
اسکان مجدد می تواند در پاسخ به پرسش ها و 

ارائه اطالعات بیشتر به شما کمک کند.

10   ،IOM از اطالعات شناسایی شخصی خود، مثل مدارک
پاسپورت، شماره حساب بانکی و شماره تامین اجتماعی 

خود محافظت کنید. در مواقعی که از شما خواسته 
می شود اطالعات محرمانه خود را به صورت حضوری 

یا آنالین ارائه دهید همیشه احتیاط کنید.

Settle In بهترین جایی است که می توانید اطالعات قابل اطمینان و درستی در مورد اسکان مجدد در 
ایاالت متحده پیدا کنید. Settle In به چند زبان قابل دسترس است و در مورد موضوعات مختلف درباره 

زندگی در ایاالت متحده فیلم ها، پادکست ها و سایر منابع ارائه می دهد. 

پرسش های بیشتری دارید؟ در Settle In اطالعات بیشتری کسب کنید
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