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 بسم هللا الّرحمن الّرحیم 
 

 گفتار)   شیمقدمه (پ
 

  ÑæÂ ì  ف ی( Âمو ) تشر  کایÇمر  میÇفغاناä مق  یÏعوÇ Êسالم Çنجمن  
گوید æ حاضر Â æماåÏ هر    یمقدã م   ریخ  کایشما ÇÑ به کشوÇ Ñمر

Ñهمکا Úنو ì   Çخدمت بر æì   باشدیشما مÇ .به    ن ی ÇÑ که شما Èکتا
Çمر  ن یقوÇن  فرهنگ   æ م   کای Çنجمن    یÂشنا   Ýطر  ÒÇ  ÏÒسا

 .Ïشو یم  می بخدمت شما تقد یæ مجان  افته ی بی Âموترت

ها مشکالæ Ê چالش  æجوÏ همه  ماì   åبا  شما ÑÏ ظرÝ چند  که 
شما   ìبرÇ ی¡ باÒ هم ÇلحمدÇهللا خدæÇند تعال  د یمتقبل شدÇ å ریÇخ

  ندå ینسبتاð مرفه Â ÑÏ ÇÑ ãÇÑÂ æ  یÒندگ  کیæ خانوåÏÇ شما چانس  
شکرÇنگ   یÇÒÑÇن  که   åÏعامل   یکر نعمت¡  شکر  Çست.  Çæجب   äÂ

تماã    یقیمنبع حق  ساÇäن   کهیبرکت خوÇهد بوæ Ï مخصوصاæ ðقت 
با    æì  یشوÏ همه ÇموÒ Ñندگ  یباعث م   کندینعمت ها ßÑÏ ÇÑ م 

Ç که Ïما مسلم  نیبرکت تر شو ÊÇÏعتقاÇ æ هاÑæبا Áن ی مسأله جز  
تعال   یم  خدæÇند  ÇبرÇه  یباشد.    åÑسو  ÑÏم ی  Â یصر  ٧  تیðی م   حا  

که    دیفرما  Ïکر  äعالÇ شما  به   äتاÑگاÏÑæپر که  هنگامی   æ» که: 
 ÑÇگذ م   دیکن   Çìگرشکر  شما  بر   (ÇÑ  Ïخو Çگر    میافزÇی(نعمت   æ

شد من   ÈÇعذ Âینه  هر  کنید  Çگر    یعنیÇست.»    دیناسپاسی 
Ç ¡ÈÇÏÂخالÞ¡ ماæ á ثرÊæ    شه¡یما به فکر¡ Çند  دیشکرگزÑÇ باش

 Çست که خدæÇند   یمهم اÑیæعدå بس ن یæ  Ç  می Ïه یشما برکت م 
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 متعاá به Çنساä ها Ç åÏÇÏست.  

ÑÏ شرÞ    یæ غرÈ بطوÑ عموã ¡ نسبت به Òندگ  کا یÇ ÑÏمر  یÒندگ
Çسالم  ممالک   æتها  یæتفا ì  ÒیÏجد  ا  äÇمهاجر  æ  ÏÑÇÏد ی  

Ç ÑÏ äبه   نی مسلما Ñم  کی کشو æبرæÑ Êند   یسلسله مشکالÏگر
Òندگ  ÒغاÂ  ÑÏ æخ   دیشا  د ی جد  یکه  عوÇقب  نشوند    میمتوجه   äÂ
æ    یانوÏÇگÇ ÑÏموÑ خ  یæ شکست æ ناکام   یاب یمشکالÊ ¡ کام 

  ðترب مخصوصا  ÑÏهی  ÏقتصاÇ  ÑموÇ  æ  áطفاÇ Ñشد   æì  با  ÇÑدی    ÒÇ
مهاجر  ÈÑنیتجا  Ç به   ðقبال Çند    فی تشر  ن یسرÒم   نی که   åÏÑæÂ

Çمر  ÑÏ Ï  کا¡یÂموخت.   فرهنگ  ینیمسائل   æی   äباÒ Âموختن   æ
ÑÏماì   جتماعÇ ÇæÑبط   æل   یÄگ  ی شخص  ت یمسوÏÇخانو  æهر    ی

پهلو  ÑÏ Çست.  قوì  Ç کس   æ فرهنگ  کشوÑ¡    نیÇ  ن ی ن Âموختن 
Ñæضر  æ ها  Çæìجب  نسل  تا  Ï  ندåیÇì  Âست  Òباä    ینیفرهنگ   æ

ÑÏماì  ها  ÌÇæÑ  æ Ñسم   æì   ن  Èیخوäش یخو  اکا    ÔموÇفر  ÇÑ
 نکنند.  

Çبرì  سالم   تیحفظ هوÇفغان   یÇ æمهاجر  کی  ¡ی ÏÇنکهیتعد    ðقبال
Ç قربان   نیبه  Çند   åمدÂ  Ñها  یکشوì  ÒیÏاì    Êخدما  æ Çند   åÏÇÏ

برÇ  یمهم  ÇÑ ì  Âیåند  Ç  ÑÏ  äند.    نی مسلماناÇ  åÏÇÏ  ãنجاÇ  Ñکشو
ÒÇ    یمطبوعات  Ç ìنجمن ها ¡ مساجد æ مکاتب Ñ æسانه ها  سیتأس

مهاجر پرÇحساÇì    æ Óفغانها  ی بعض  Ï ìست ÏÑæÂ ها  ن یمهمتر
Çپرت  ÑÏ  Ôمهاجر  ن یال Çست.   Ñنند یم   د یجد  نیکشوÇتو    ÒÇ

کشوÑ   نی Ç ÑÏ یÇفغان   ر یæ غ یæ مساجد Çفغان  یمی مؤسساÊ تعل
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Çسالم   ÞخالÇ با   Çشانر  áطفاÇ  æ کنند   åÏستفاÇی    ßÑÏ با   æ
ترب ندینما  ه یترب   یÇجتماع   ì ها  ت یمسئول  با  ه ی.    áطفاÇدی    ÒÇ

Ò  اÊیæÇلو باشد   äمسلما  åÏÇیهرخانوÇر    ÑÏ  Ûبلو سن   ÒÇ بعد 
Çæلد  کایÇمر Çست  تغ  نیمشکل   ÇÑ  Ïخو  ÏالæÇ مثبت    ری بتوÇنند 

ها فوÇ ÞلعاåÏ   یæ سرگرم  ایدیبدهند. فشاÑ جامعه æ مکاتب æ م 
نشوÇ Ïطفاæ á نو جوÇناä بسرعت    اÏیÒ  اØیÇست Ç æگر Çحت   ì قو

با   کایÇمر  میÇفغاناä مق یمنحرÝ میشوند. Çنجمن ÏعوÇ Êسالم 
  یÇسالم   یمیکماÇ áفتخاÑ حاضر Çست تا شما ÇÑ به مؤسساÊ تعل 

الÒمه ÑÏ ÇÑ هر Òماæ ä مکاì    äکند æ مشوåÑ ها  یæ مساجد Ñهنمائ 
Çیبرäم   م یتقد  تا شما  طر  د یتوÇن یکند.   ÒÇق ی  Çت  ل یمی به    لفوä ییا 

  åÑبا ما  2266-282 (623)شما    ÑÏشو Óدیتما  åÏÇÏ äتجربه نشا .
Ï ترب   ن یکه   æسالم   هیÇ ÒÇ    لهیæس  گانهی  یسالم   áطفاÇ حفظ 

  ÊفاÇنحرÇخالقÇخت  یÇ Çقامت  که  شهر  هر   ÑÏ شما    اÑیÇست. 
شهر تاÂ äشنا    یبا مساجد æ مکاتب Çسالم   د یکوشش کن  دیکنیم 

ها  د یشو برنامه   ÒÇ  æì   مجان  ðعموما که  ÇستفاåÏ    یÂنها  Çست 
شهرهادینمائ  Çکثر   ÑÏ  . ì  مرÇ تعم  کایبزÑگ  مساجد    ر یÇفغانها 

ها  äبزبا  ÇÑ  áطفاÇ که  Çند   åÏکرì  نگل  ی ملÇ  æ  äفغانستاÇی س ی  
جا  یم   می تعل بعض  Ïìهند.  که  Çست   ÑفتخاÇنیمهاجر  ی    ¡áæÇ

کرæ åÏ شما    می ÇÑ به جامعه تقد  افته ی  م ینسل مسلماæ ä تعل  نیبهتر
Ïæبزì   هÇخو بعض  د یمتوجه  که  ÑÏ    یشد   äفغانستاÇ   äناÇجو

تعل  کایÇمر  ÒÇیÊسالم   یغرب   ماÇ  æعال   ی ÑÏجه  برخوÑÇÏÑ    یبه 
Çم  به  Çست.  ما   ÑفتخاÇ سبب  که  ì    æبرÇ   تی موفق   د یهستند  شما 



 

 ٤   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

ÇفغانستاÑÏ ä    ندåیì  Â نسل ها  نکه یÇ  دی شما æ به Çم   ì خانوåÏÇ ها
ملت با ÇفتخاÑ باشند æ    کیÒÇ مسلماناæ ä    یعال   ۀنمون   کایÇمر
Çبر ì  Âی åمر  ندÇ æ äفغانستاÇقع  دی مف   کایÇæ Ñخدمتگا æ ند.   یÏگر 

 

 کایامر  متحده  االتیدر ازندگی جدید 
 ÑÏ ãغاÏÇ æ مریکاÇ ÑÏ ندگیÒ æ فرهنگ ¡ äباÒ  به äشنا شدÂ ìÇبر

یÜک جÜامعÜه جÜدیÜد ¡ Âموختن  
  ãÒها ال ÊÑله مهاÜÜلسÜÜیک س

ÑæرÜÜÜÜضæì    äÇا بتوÜÜت تÜÜÜÜÜسÇ
 ÇÑ ندگی جدیدÒ ÒغاÂ .Ïکر 

Ç ÑÏÜیÊاال    ÊÇÑÇÏÇ äاÜطلبæÇÏ æ ¡äÇÑاÜگÒموÂ ¡äاÜکنÑاÜک ¡åدÜمتح
بÜا کلچر" جÜامعÜه   ی"ÂشÜÜÜÜنÜائ   هÜاì  کوÇÓÑسÜÜÜÜکÜاä مجÜدÏ بÜا ÇÑÇئÜه  

Çکه بر ¡äتا ÝÇطرÇì    ¡تÜÜسÇ åدÜÜش åÏماÂ ÑوÜÜبه کش ÏÑÇæ åÒتا ÏÇفرÇ
ÑÏ   ق ی¡ معلوماÏ Êقها  کوÓÑ  نیÇ ÑÏ  کنند. یÒÇ شÜما ÇسÜتقباá م 

Çتجو برÜÜمد¡ جسÂ æ فتÑ نحو åÑباì   Ñظ ایکاæفهی¡  ÜÜترسÜÜسÏبه  ی
  ÇÑì برÇ   میæ کسÜÜب تعل یصÜÜح  ìمانند مرÇقبت ها  یخدماÊ محل

  .ساÏÒیم  ایشما مه

  ÓÑگ    «کوÜه فرهنÜب äدÜÜÜÜا شÜنÜÜÜÜشÂ  تÜÜÜÜسÇ مهمی ÓÑه» کوÜۀ    کÜمینÒ
  نی سÜÜاÇ .ÏÒ یفرÇهم م   دیجد طیشÜÜما ÑÏ ÇÑ مح  شÜÜرفتیپشÜÜناخت  

به شکل   نیبه لساä خوÏ مهاجر  یکوÓÑ همرåÇ با خدماÊ ترجمان 



 

 ٥   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

ÑÏ صÜÜÜÜوÊÑ ضÜÜÜÜرÊÑæ¡ بÜه شÜÜÜÜکÜل    ایÑÏÜ چوکÜاÊ صÜÜÜÜنف¡    یگرæپ
ÏÇنفرÇì جا ها ÑÏì Çبر ¡Õخاì ئه م  نیمهاجرÇÑÇیÏشو. 

Ç ÑÏاله   نیÜسÑ نائÜشÂ"حیبا کلچر" به گونه    یÇت که به   طرÜسÇ åدÜش

. æ موضÜÜوعاÊ  دیبرسÜÜ  یبه خوÏکفائ   عتریسÜÜر  کندیشÜÜما کمک م 

Ðست: لیÇ åÏÇÏ ÑÇبحث  قر ÏÑمو ÇÑ  

• ÑÇÏÇÇÊ Ïمجد äسکاÇ •  áشتغاÇظ ایæفهی 

  میتعل  Â æموÔÒ • تهیه مسکن •

 خدماÇ Êجتماعی •   یخدماÊ صح •

• æ Þن  حقوÇنگل •  نیقوÇ äلسا  ÔÒموÂیسی  

 یفرهنگ ìساÒگاÑ • یترÇنسپوÑت لیæسا •

 

  



 

 ٦   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 فصل اول 

   ادارات خدمات اسکان مجدد

 در ایاالت متحده 
 

 ست؟ یاداره اسکان مجدد چ

Çست   Çنتفاعی  غیر   äماÒسا یک   Ïمجد  äسکاÇ ÑÇÏÇÑÐۀ    عه یکه 
Ñهمکاì  خصوص  کی  Ïعامه    ینها

Ç لتæÏ یباÊبه مهاجر  اال åینیمتحد 
طر  ÒÇ پذ  ق یکه   ãÇگرæیپر Ôر  

Ç  نیمهاجر م   نیبه   Ñند¡یآیکشو 
) åÑÇÏÇ  ٩به تعدÏÇ نو ( .  کندیکمک م 

Ç  ÑÏ  Ïمجد  äسکاÇی Êمل  اال سطح   ÑÏ که   ÏÑÇÏ  Ïجوæ   åیمتحد 
مل  نی. Çکنندیم   تیفعال   Ïمجد  äسکاÇ ÊÇÑÇÏÇشهرها  ¡ ی  ÑÏیی 

مهاجر محل  ÇÑÇÏ ì  کنندیم   ی Òندگ  نی که  Çلبته    یÏفاتر  هستند¡ 
   کاÑ کنند. ی مختلف ìنامهاممکن Çست تحت  ی Ïفاتر محل

هستند¡    یمذهب  یÇæبستگ  Ç ÊÇÑÇÏÇ ÒÇ ìسکاä مجدÇÑÇÏ Ï  یبرخ
مل   ¡ÏÇنژ  ÓساÇ بر  ندÑÇند   åÒجاÇ   تی جنس  ایمذهب¡    ت¡ یÇما 

 åمعلول  ایپناهند ÓساÇ ن  ا ی یجسمان  ت یبرÇæÑتبع  ی æÇقائل   ض ی
 شوند. 

Çم   نیÒ ÑÏ ستÇ سالها Ïمجد äسکاÇ ÊÇÑÇÏÇمهاجر  نهی äسکاÇنی 



 

 ۷   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

ÑÇÏ  ÑÏند æ    تیفعال   ند یÂ  ی متحدå م   االÊیبه Ç  ایکه ÒÇ سرÇسر Ïن  
سک  áæÇ  åما چند   áمهاجرطو ها  نیونت   åÏÇخانو  æì    ÑÏ Âنها 

ÇیÊاال  åنهابه متحدÂ   م åکنند.   یکمک عمد 

  

 نقش ادارۀ اسکان مجدد 

Ç لتæÏیÊها  االÏهنموÑ åتنظ  ییمتحد ÇÑ یم   می  Ç جهÏبو æ کند ì  
Çبر ÇÑ ì  ساسÇ Êیخدما  ÑÏ äهم    یم   افت یکه پناهندگاÇکنند¡ فر

Çما Ç ÊÇÑÇÏÇسکاä مجدæ Ï سایر ساÒمانها Çین خدماÊ    کند.  یم 
  ÇÑ یگرÏ ìنیز کمک ها æ هم مÇی فر  Òدن سا  .  Ïمجد äسکاÇ åÑÇÏÇ

Çبر  ÇÑ Òندگ  ì شما   Úæنها   دیجد  یشرÂ به  که    Êخدما به   äتا
ÑÇÏ ÊÑæکمک  .وسندی پ  یم    دیضر æ Êهستند  خدما Ïæها محد

  ì کنند ممکن Çست بر مبنا  یم   افتیÑÏ  نیÇÑ که مهاجر  یæ خدمات
خانوì   ¡ åÏÇخانوåÏÇ ¡ سن Çعضا ìتعدÇ ÏÇعضا  لیقبÒÇ   یعوÇمل

Çعو  æ  ¡  äسکاÇ باشند   ن یمهاجر  دی محل   Êæمتفا.    ÝÑمصا
متحدå    االÊی ÑÏ سرتاسر Ç  یعموم   تی حما  ت یæ موجوÏ  یÒندگ

 ìبه جا  ìجا  کیÒÇ    شوÏیکه به شما åÏÇÏ م   یمتفاÇ Êæست. کمک
Ïن   گری ÑÏ  ستیمشابه  شما   äستاæÏ Çگر    االÊیÇ  تی موقع  کی. 

بگو  åبعض  ند یمتحد Âنها  م   یکه  بدست   ÇÑ ها  ÑæÂند¡    ی منفعت 
Çن   ن یبد  ن ی   د ی بدست خوÇه  ÇÑ منفعت ها    ن یکه شما ع   ست یمعنا 

 .ÏÑæÂ 

 



 

 ۸   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 اقامت  ماه اول در  اسکان مجدد     خدمات

خدماæÇ Êلیه برìÇ کمک به مهاجرین جهت شرÒ Úæندگی جدید  
  äسکاÇ ÊÇÑÇÏÇ .ستÇ åنظر گرفته شد ÑÏ åمتحد ÊیاالÇ ÑÏ  Ïمجد

  ìÇبر ÇÑ Ôبا Ïبو ÝÑمصا æ لیهæÇ Êتأمین خدما ÑÏ٣٠    áæÇ ÒæÑ
کنند. می  کمک  مهاجرین  به   åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ Ç    ÒÇقامت  برخی 

به    ðمستقیما  ÇÑ شما  Òندگی   ÝÑمصا  ÊÇÑÇÏÇ  می پرÇÏخت  شما 
کنند. برخی  ساÒمانهاÏ ìیگر ممکن Çست مقدÒÇ ìÑÇ پوÇÑ á به  
  ãنجاÇ محل   æ معین   ÝÑمصا پرÇÏخت   åنحوæ بدهند  شما 

 پرÇÏختها ÇÑ به شما نشاä بدهند. 

 

   اقامت ماه اول ٣در  اسکان مجدد    خدمات  

Ïمجد äسکاÇ Êگر خدماÇì  ÑÇÏ ÊÑæضر äÂ نند    ینم  دی که بهÇتو
  ÑÏ٣٠    ÒæÑÇ نشوند¡  مکمل   ÏæÑæ  ÒÇ پس   áæÇم   ن ی  Êی خدما  

  ÒÇ مدÊ    ٣٠توÇنند  تا   ÒæÑمه    ٩٠ÇÏÇ  ÒæÑچه    .ابندی هر  باید  شما 
  äسکاÇ  åÑÇÏÇ باشید.  æظیفه   äÏکر  Çپید  áنباÏ سریعتر   æ ÏæÒتر 
  äسکاÇ åÑÇÏÇ .شما نیست ìÇظیفه برæ äÏکر Çبه پید ãملز Ïمجد
مجدÏ همچنین ملزã به فرÇهم کرäÏ تلیفوä ¡ تلویزیوæ ¡ äسیله  

 گر یì  ÏپرÇÏخت قرÖ مسافرæ Ê بل ها  اینقلیه ¡ یا کمپویتر¡  
 دیÇقالã با  نیÇ  دیپرÇÏخت مصاÝÑ خوæ Ï خر  ì. برÇ  ستیشما ن 

 .د یÇÑ خوÏ تاä بدست æ ÑæÂ پوá    دی کاÑ کن



 

 ۹   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

  دیگر  طیمح انتقال به یک 

برÇ  یخوب   اÑی بس  لیÏال که   ÏÑÇÏ  Ïجوæì    تا  åما ÑÏ    کیشش   áسا
Çگر Çنتقاá به    .  دی تاÂ äماåÏ کرåÏ بمان  ìکه Çسکاä مجدÏ برÇ  طیمح

Ïیگر مدنظر شما Çست ¡ مسئولیت Çین Çنتقاæ á پیدÇ    ط یمحیک  
  ÑÏ ستÇ که ممکنÑæحمایتی ضر Êخدما äÏنها    طی محکرÂ جدید به

  ÒÇ ست قبلÇ بهتر . ضرÇÏ ÊÑæشته باشید به عهدå خوÏ شما Çست 
خوÏ با ÑÇÏÇۀ Çسکاä مجدÏ حرÝ  نقل مکاÑÏ  ä موÏÑ    یینها  میتصم

  ¡   نقل مکاäمدÒæÑ åÏ Ê پس ÒÇ    که ÑÏ   د ی مؤظف هستبزنید. شما  
 ÓÑÏÂ جدید خوÇÑ Ï به ÇطالæÏ Úلت ÇیاالÊ متحدå برسانید. 

 

   ازیخدمات مورد ن

 Çیخدمات  نهای    äسکاÇ ÊÇÑÇÏÇ ست که همهÇ  با Ïهم کنند    دی مجدÇفر
شخص   ناäیÇطم  ای که  کنند    ی حاصل 
 Ïگری  äستاæÏ  ¡  ÈÑقاÇ  ÒÇ)    æ ا ی  

 Ï  äماÒگری ساì    äپناهندگا ãبه تما  (
  áطو  ÑÏ٣٠    ÑÏ  äقامتشاÇ  áæÇ  ÒæÑ

ÇیÊهم م  االÇفر åی متحد .ÏÒسا  

•   ÑÏ مهاجرین   Êیممالقا äÇد  

Çسیله نقلیه هوæ äÏهم کرÇفر æ یی

 جهت Çنتقاá به مسکن. 



 

 ۱۰   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 الãÒ لباسها  .  مطابق فصل ساì  áضرì  ÑæلباÓ هاکرäÏ    هیته •

 . خوÈ باشند  عتیپاæ ÑÏ æ ßض دی باشد¡ Çما با  دی جد ستین

 فرÇهم کرäÏ مسکن Çمن ¡ پاìÇÑÇÏ æ ß حفظ Çلصحه.  •

•   ìÇبر  åÏÇخانو  áکالنسا هر  به   áپو  ÒÇ کمی  مبلغ   äÏکر فرÇهم 

 مصاÝÑ شخصی. 

لوãÒÇ خانه. Çلبته لوãÒÇ خانه شرØ  فرÇهم کرäÏ فرنیچرÇبتدÇیی ¡   •

جد  ستین Çما    دی که  باشند¡  نو   æض  زیتم  دیباæ  ÑÏ  æ  æ عتی  

  .خوÈ باشند 

•   æ  Çغذ  äÏکر مال   ایفرÇهم  با    هیته  ìبرÇ  یکمک  متناسب   Çغذ

Çعضا  ÏÇتعدì  ÑÏ  äماÒ تا   åÏÇلت  افتی خانوæÏ  äیکوپا  Çبرì  

که خانوåÏÇ قاÑÏ به فرÇهم  (Food Stamps)   ییموÏÇ غذÇ  دیخر

Çبر Çغذ äÏکرì شوند äشا Ïخو. 

 æ کمک طبی  پوá نقد ìبا ÑÏخوÇست برÇ  کمک •

 ÑÏخوÇست برìÇ کاÊÑ سوشاá سکیوÑیتی  باکمک   •

(To obatian Social Security Card) 
 ÑÏ صوÊÑ لزãæ  یسیکمک ÑÏ ثبت ناÑÏ ã کوÓÑ لساÇ äنگل •

•   äÏکر برÇ  لهیæس  فرÇهم  نقل   æ ها  ìحمل  æ    یشغل   ì مصاحبه 

 ìفویæظ ماÊ یتعل

•  Êخدما ÑÏ ãثبت نا ÑÏ کمکÑیاب یکا   ãæلز ÊÑصو ÑÏ 



 

 ۱۱   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

معا •  äÏکر فرÇهم  به  خدماì     Êو یæقا  ناÊیکمک  هرگونه   æ

 اÒیموÏÑ ن  یصح

•   ãثبت نا ÑÏ کمک  äÇÏطلبانه    ٢٥تا    ١٨مرæÇÏ خدمت ÑÏ áسا

 ì عسکر

 کمک ÑÏ شامل کرÇ äÏطفاÑÏ á مکتب  •

  االÊیÇ ÑÏ  ی Çجتماæ  Ú نوÒ Úندگشناخت    نهیفرÇهم کرÒ äÏم  •

åمتحد 

صوÊÑ ضرÊÑæ  حمل æ نقل  æ ترجماÑÏ ä    لهیفرÇهم کرæ äÏس •

Çبرì  ن ÏÑمو ÏÑÇیهمه موÒا 

  



 

 ۱۲   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 فصل دوم 

 سکونت کردن در ایاالت متحده 

  ì شکل مسکن برÇ  نی äÇÒÑÇ æ تر  ن یÇپاÑتماä ها قابل ÏسترÓ تر
Çمر  ìاÑیبس  ÒÇییکای    æ Çست¡  ها 

Çزیچ  ن یì   ست که شما باÇدی    Ñبه طو
Ç  نی æÇل   ÑÏ  Ïخو متحدå    االÊیخانه 

باش ÇÏشته  برìÇ  .  دیتوقع  Òمانیکه 
به ÇیاالÊ متحدÏÑÇæ å میشوÏ¡ ممکن Çست شما æÇÑ    ÑÏ ÇÑلین با

  ÈÑقاÇ Ïست نزÇ یا هوتل جاگزین کنند. یا ممکن ¡ äتماÑپاÇ یک
خوÏ که قبالÇ ÑÏ ðیاالÊ متحدÇ åقامت ÇختیاÑ کرÇ åÏند ¡ Òندگی  

ن مجرÏ هم  نماید. Çگر مجرÏ هستید ممکن Çست با سایر مهاجری
 جنس تاÇ äقامت ÇÏشته باشید. 

  ÑÏ áæÇ åما ÑÏ که شما Ïهد کرÇحاصل خو äطمیناÇ ¡  äسکاÇ ۀÑÇÏÇ
  ÑÇÏÑبرخو مسکن   ÒÇ  åمتحد  ÊیاالÇدیباش    æÇبه    نی  åÑÇهمو  åÑÇÏÇ

مناسب باشند.   هیæ با کرÇ  ت¡یÇست که پاß¡ با Çمن  یÏنباá مساکن 
Çعو ÁÇبتدÇ ÑÏبنابر  دی ¡Ïهد بوÇخو Ïæل  دیشا   نیشما محدæÇخانه    نی

  ک یبا بدست äÏÑæÂ کاæ Ñ    یشما کامال مطابق ÞæÐ تاä نباشد. æل 
Ç ÇÑنتخاÈ    ترخانه بهتر    کی  ندåی Â ÑÏ  دیتوÇنی شدå¡ م   نیتضم  دیعا
 . شما باشد  ìهاæخوÇسته   اÊ¡یضرÑæ د¡ی که متناسب به عا   دیکن

 



 

 ۱۳   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 منزل  لی لوازم و وسا

  ¡  Ïمجد  äسکاÇ برÑÇÏÇÇۀ  تا  Çست  شما    ìمؤظف   åÏÇخانو æ شما 
ساåÏ    یبعض  ãÒÇلو  ÒÇÏÑنی  موÒقب   ا  ÒÇ  ÇÑ   ت یش  چر¡یفرن   لیخانه 

بعض  ì جا  ìها  ¡ÈÇی خو  Ñæضر  Ýæظر  æ  ãÒÇلو ì    æ Âشپزخانه¡ 
åÑÇÏÇ مجبوÑ به  . Çلبته  دیÂماåÏ نما  یحفظ Çلصحه شخص  لیæسا

æسا  هیته  äÏجد  لیکر  ðه  ستین   دیکامال باÇما   ãقالÇ ÑÏ   دیمه 
کاÑ  عت ی æض  Èخو ì  خر  ÏÑمو  ÑÏ الãÒ    ر یغ  لیæسا  د یباشند. 

  .دی æقت ÇسرÝÇ نکن چ یعجله  نکرÑÏ æ åÏ مصاÝÑ ه 

 

 مصارف مسکن 

Çکی  ه یکر    äÇگر ðغلباÇ åمتحد ÊیاالÇ ÑÏ قمسکن æست ¡    متیÇ
 . باشد  مشکل  Çست  ممکن  Òندگی   ìÇبر مناسب   äمکا یافتن 

  æ خانه äشا ÊÑæنظر به ضر ãÏمر ðم   ایمعموال åÑجاÇ ÇÑ äتماÑپاÂی  
مختلف تفاÊæ فاحش ì    æ ÏÑÇÏالتهایمصرÝ مسکن Ç ÑÏ .  کنند 

به محل    کی به شهر ¡ ÒÇ  شهر    کیÒÇ    الت یÇ  نی ÑÏ ع  یحت محل 
Ïبه    گری Çست.   Êæمتفا جا  دیباش  ÇÏشته   اÏیشهر  هر   ÑÏکه    یی

خانه بخش عمدå  مصاÝÑ ماهوÑÇ    هی¡ پرÇÏختن کرÇ دی کن یÒندگ
  ÇÑ هد  یم   لیتشکشماÏ. 

م  ÂپاÑتماä    د یتوÇن   ی شما   ÒÇکن   ای  äمکا نقل   Ïخو مگر    د¡ یخانه 
شما که قبالð موÇفقه Ç æمضا شدå ¡    هیبه ÇساÓ  قرÏÇÏÑÇ کرÇ  دیبا
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با   ÇÑ خانه  صاحب  Çقل    دیباشد¡  به    کی(معموالð  حد  قبل)   åما
. Çما متوجه  دی مکتوÇ ÈطالÏ Úه  ای لیم یتوسط Ç  ¡یصوÊÑ کتب

  نکه یÑÏ قباæ ÏÑÇÏ á قبل ì  Ç ÒÇ گریمصاÏ ÝÑکه نقل مکاä    دیباش
Çکر ÏÇÏÑÇلغو م   هیقر ÇÑطم  دی¡ با  دیکنیÇ یäدیکن  اصلح  نا    ÒÇ که

 .دییÂیعهدå مصاÝÑ مربوطه äÂ برم 

 

 آن   یها  تیحقوق و مسؤل ، یاماکن کرائ

  ìÇÑÇÏ خانه  صاحب   æ نشین  کرÇیه  Çمریکا¡   åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ
مسئولیت   æ  Þهستند.  حقو  ìیه    هاÇکر  ãیک    گرفتن هنگا

  áمنز یا   äتماÑپاÇ
  ÏÇÏ  ÑÇقر یک  باید 
نامه    åÑجاÇ  ãبنا

  ÁمضاÇÏشو  .  ÑÏ
  د¡ یشو  ی) محسوÈ م نی نش  هیکرÇ  ایÇجاåÑ نامه¡ شما مستاجر( 

مدÊ   کی ìکه مسکن موÏÑ نظر ÇÑ برÇ   د یکن  یäÂ ÑÏ æ موÇفقت م 
( ÈÂ ¡ برì    ÞخدماÊ شهر  æì بل ها  هیکرÇ  د¡ی ریگ  یÇجاåÑ م   نیمع

غ   æیåم   ر  äÂ موقع  به   ÇÑ کرÇئ   د¡ یپرÒÇÏ  ی)   áمنز  ÒÇ  æیبخوب   ی  
ÑÇنگهدì   دیکن  یمÇ ÏÇÏÑÇفسخ قر . Áتخل  مضا ) åهیشد    äتماÑپاÂ

  ه یتوÇند منجر به پرÇÏخت کرÇ  یمدÇ ÊجاåÑ) م   دä یقبل ÒÇ بسر Ñس
  یÇعتباÑ مال   ì باال  یمنف  ریماندå قرÏÇÏÑÇ شدæ å تأث  یباق  ìماå ها

Çست    ìموÏÑÇ  د¡یکن  یشما بگذÑÏ .ÏÑÇ صوÊÑ که نقل مکاä م 
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  االÊ ی. ÒÇ جمله مطلع ساختن حکومت Çدی به äÂ توجه کن  دیکه با
  د¡ ینقل مکاä کن  دی. هر گاÑÏ å نظر ÑÇÏرåی پسته خانه æغ  تحدå¡م 
 . دیشو ییÇ åÑÇÏÇ ÒÇسکاä مجدÏ خوÇستاÑ Ñهنما د یتوÇن  یم 

 

 مسئولیت های صاحب خانه

باال  نیقوÇن  کرì  Ç مسکن   æ خانه  صاحب   ¡æÏ   ق ی تطب  ن¡ ینش  هیهر 
باشوÏ یم خانه   äصاحبا خانه    دی .  که  شوند  ì    ÒÇهامطمئن   äشا

خاì    Õ ها  اÑیمع
حفظ   ی مصئون  æ 

Çبر ÇمالÇì    ßلصحه 
برخوÑÇÏÑ    ی کرÇئ

خانه   صاحب  هستند. 
حاصل    ناäیÇطم  دی با

س  دی نما ÇæÏن   ìها  ستمیکه  نل   ¡  Þی بر¡  Çشر  ÑÏ گرما   æی  Èخو ط 
 بوåÏ   مجهز  ÏæÏ کشف کنندì    åبا Âله ها  دی باشند. خانه ها با  ìاÑک

ìÑعاæ  غæ  ¡Ôمو  ¡ÊÇحشر  ÒÇیåنباشند   رÇقو طبق  مسکن¡    نی. 
نم  خانه   äبه    یصاحبا  ÏÇفرÇ به   Ïخو مسکن   äÏÇÏ  åÑجاÇ  ÒÇ توÇنند 
مل  ¡ÏÇنژ  ÓساÇضع  ت¡یæ جنس¡    ا ی  ¡ی خانوÏÇگ  تیمذهب¡ 

 ÇمتناÒÑæ Úند.  یÇæÑن   ای یجسم   عتیæض
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  :ها اپارتمان مقررات و قوانین
 Çمضا æ پرì خانه کاغذ برÇÑ ìæ قرÏÇÏÑÇ باید نشیناä کرÇیه •

  .کنند

 Çمضاæ Áقت Â ÇÑ ÑÏخر ماáæÇ æ å ماå کرÇیه باید نشیناä کرÇیه •

ÏÇÏÑÇخت قرÇÏیه( . کنند پرÇخر کرÂ åما ÇÑ  ìÇبر äÂ که میگیرند 

 نشین کرÇیه توسط کرÇئی منزá یا ÇپاÑتماÑÏ ä خساåÑ کدÇ ãÇگر

ÏÑÇæ ¡شد ÒÇ یهÇخر کرÂ åگرفته ما Ïمیشو.( 

 ماå هر مقرÑ موعد ÑÏ فوìÑ بصوÊÑ باید ÇپاÑتماä کرÇیه •

  .شوÏ پرÇÏخت

 Ïیگر هاÇ ìپاÑتماä نشیناä کرÇیه ÇموÑÏ Ñ نباید نشین کرÇیه •

 صاحب یا مؤظف مدیر به ÇÑ چیز همه باید شما. کنند Ïخالت

  .Ïهید ÇطالÚ خانه

 هیچگونه خانه صاحب کتبی ÇجاåÒ بدäæ نباید نشیناä کرÇیه •

ìتغیر ÑÏ قامت محلÇ ÏÑÇæ کنند.  

 خساÊÇÑ¡ سائر یا æ سوÂ ìÒتش علیه الÒمه بیمه نشین کرÇیه •

ìÇبر Êمحل محتویا åÑجاÇ åبدست شد ÏÑæÂ. 

 Ïفتر گفته طبق ای یÇختصاص محل ìجا ÑÏ دیبا ها موتر  •

ÑÇÏÇì äتماÑپاÇ ßÑپا )ÇیÏستا( Ïشو. 

• åÒÇæÑÏ äتماÑپاÇ باید åÑÇبماند بسته همو. 
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 معقوæ áقت Ç( ÇÑ ÑÏپاÑتماä ای( خانه ÏÑÇÏ حق خانه مالک •

 .)ÏÇÏ خوÇهد ÇطالÚ قبال مالک Çلبته( کند یباÑÒس

• Çینش هیکرäها دیکل دیبا ناì ضافÇهیته ی åÏنمو æ äÇæدیکل تا 

 خوÏ بیج مصرÇÑ ÒÇ Ý پاÑکنگ موÊیÑ ای شدå گم ìها

 .بپرÒÇÏند

• ÒÇ هن نچهیقالÏ åÒÇæÑÏ مانع ای Ïگریì دینبا ÑÏ مقابل åÒÇæÑÏ 

ìÏæÑæ åÏستفاÇ Ïها¡ خط شو ¡ÑخباÇ چæکهیهائ زی ÑÏ عقب 

åÒÇæÑÏ به دیبا ندیآیم ÚسرÇ قتæ خلÇبد åÏبر Ïتا شو áحتماÇ 

ÝÏبه تصا äÇÑهگذÑ قل حد بهÇ برسد. 

 ÇپاÑتماÏ ÑÏ äیگرì مشکلی یا æ کند پیدÇ نقص چیزì گاå هر •

 ÇپاÑتماä ریمد یا خانه صاحب به ÏæÒتر چه هر شوÏ پیدÇ خانه یا

áÇحوÇ هیدÏ تا ÑÏ قت کمترینæ æ حتی کمترین باÇÑشما¡ به نا 

ÑÏ ترمیم äÂ سیدگیÑ ÊÑصو Ïبگیر. 

 بجز شوÏ میخ چوبی هاì حاشیه به یا ها ÏیوÑÇ به نباید چیز هیچ •

 هاì میخ یا چسپد می ÏیوÑÇ به æخوÑÇÏ Ïند چسپ که هاì چیز

 .میشوÏ åÏÒ ÏیوÑÇ به æÇÒیه یک به که کوچک

 
 ها اپارتمان شوئی کاال اطاق

ÞطاÇ ìماشین با مجهز شوئی کاال ها ìشوئی کاال ها æ ماشین ìها 

 کرäÏ¡ خشک یا شستن مجرÏ به ÇÑ ها لباÓ لطفðا.  هستند خشکن
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ÒÇ نگ. بگیرید ها ماشینÑ äÏیا کر ÓÇÏپر äÏÇÏ Óها لبا ÑÏ خلÇÏ 

 ÒÇ قبل ÇÑ ها ماشین ÇستفاåÏ طریق لطفðا. Çست ممنوÚ ها ماشین

áستعماÇ äÂ نیدÇبخو æ گرÇ مشکل 

äلسا ÑÇÏدی  ÒÇ ریمد ای خانه صاحب 

äتماÑپاÇ که دیکن تقاضا Çیبرäتا 

ðعمال äبه بدهد نشا äعمل طریق هما 

 .Ïهید ÇحوÇ áÇپاÑتماä یا خانه صاحب به ÇÑ مشکل هرگونه æ کنید
 

 شوئی کاال های ماشین در کاال شستن طریق

  .کنید جدÇ هم ÒÇ ترتیب به ÇÑ شستنی هاì لباÓ :اول قدم

Çجد äÏکر Óبه ها لبا ÓساÇ Úتکه نو äÂ æ نگÑ Óها لبا ãقد áæÇ 

 ÇÏخل یا یخن ÑÏ که کوچکی پاÑچه یا لیبل به باید همچناÇ .äست

ÒÑÏ Óیا لبا ÑÏ کمر سر äصل ها پطلوæ ستÇ تا کنید توجه ÒÇ 

. شوÏ جلوگیرÂ ìنها شدä خوÏÑ یا ها لباÓ به ÑسیدÂ äسیب

äبعضی که کنید توجه همچنا Óند لطیف جنس ها لباÑÇÏ æ باید 

 جائی به ÂنرÇ چرÎ یا Ïسته ماشین ÑÏ یا شوند¡ شسته Ïست با

 خرÈÇ تا Çست¡ لطیف æ ناßÒ هاì لباÓ برìÇ که بگذÑÇید

 .  نشوند

 .کنید ÇنتخاÇÑ È ماشین ÑÏست شستن سایکل  :دوم قدم 

 ÇÏخل پرå که یکی: ÑÇÏند مهم سرعت æÏ شوئی Ñخت هاì ماشین
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 پاÂ ÇÑ ßنها ÇÑ åÏÑæÂÑÏ æ ها لباÓ چرäÏÒ ß چرÎ نیمه به ماشین 

 می ÇÑ ها لباÈÂ Ó سریع بسیاÑ خوäÏÑ چرÎ با که æ ãæÏ میکند¡

 äÂ لیبل هدÇیت ÇساÓ به تانرÇ هاì لباÓ شما Çگر هم باÒ. شپلد

    ÒÇ هم æ برسانید Çکثر حد به ÇÑ نظافت هم میتوÇنید بشوئید¡

Óلبا ìها äدکنی حفاظت تا. 

 .کنید ÇنتخاÈÂ ÇÑ È حرÊÑÇ  :سوم قدم

åÏستفاÇ ÒÇ ÊÑÇمناسب حر ÈÂ ÑÏ ماشین Óند شوئی لباÇمیتو 

Êæتفا ìÏیاÒ ÑÏ شستن Óشما لبا ÏیجاÇ کند .Ñبطو ¡áمثا ÈÂ 

ÛÇÏ Óها لبا ÇÑ عفونی ضد بهتر åÏکر Èæها میکر ÇÑ ¡میکشد 

 æ ÒÇ ساخته تنگ ÇÑ شما لباÓ میتوÇند موÏÑÇ بعضی Ç ÑÏما

åÏستفاÇ Òنگ یا ماند¡ باÑ کاال ÇÑ ¡Ïلکه یا ببر ìخاصی ها ÏیجاÇ 

 ÈÂ ÛÇÏ ÇÑ با شستن لذÇ. کند ÇستفاåÏ بیشترÇ ìنرژì یا کند¡

ìÇقطیفه بر ìها ¡ãحما ìæÑ ßصافی ها¡ پا ìشپزخانه¡ هاÂ 

 چرß بسیاÑ هایئکه لباÏ æ Óبل هاì تکه خوÈÇ¡ جاì هاì شیت

 هائیکه لباÑ Óنگه¡ هاÓ ìلبا برìÇ. کنید ÇنتخاÈ باشند ÇÏشته

ßند¡ متوسط چرÑÇÏ æ تکه ìکه ها ÏæÒ نمیشوند¡ چملک ÈÂ 

ãگر ÇÑ ÈنتخاÇ خر نکته. کنیدÂ ینکهÇ ìÇبر Óلبا ìظریف¡ ها 

 چرß چندäÇ که هاì لباÓ یا میدهند¡ Ñنگ که هاì پاÑچه

 ÔæÑ ترین مالیم سرÈÂ Ï. کنید ÇستفاåÏ سرÒÇ ÈÂ Ï نیستند
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 بنابرین ÏÑÇÏ¡ نیاÒ کمترÇ ìنرژì به همچناÇ æ äست لباÓ شستن

 Òیست محیط æ ÒÇ کرåÏ جوئی صرفه Çنرژì مصرÑÏ Ý میتوÇنید

  کنید محافظت

 ÇÑ لباÓ کنندå نرã موæ ÏÇ کاال مایع صابوä یا پوÑÏ :چهارم قدم

ÈنتخاÇ کنید. 

 Ñهنماì لباÓ¡ کنندå نرã موÏÇ یا کاال پوÑÏ کرÇ äÏضافه ÒÇ قبل

. میافتد کجا ÑÏ چه که بدÇنید تا نیدبخوÇÑ Ç شوئی لباÓ ماشین

ÑÇمقد ÑÏپو ÏÑمو Òنیا Øبه مربو åÒÇندÇ حجم یا Óلبا æ Úنو 

 گیلن یا پوÑÏ قطی عقب هدÇیت لذÇ .Çست شوئی کاال ماشین

äمایع صابو ÇÑ نیدÇنید تا بخوÇکه بد Ñچقد äباید صابو åÏستفاÇ 

 ÇیجاÇÑ Ï مشکالتی Çست ممکن ÒیاÏ صابوä یا پوÒ ÑÏیرÇ کنید

 .کند

 بیاندÒÇید شوئی کاال ماشین ÇÑ ÑÏ ها لباÓ :پنجم قدم

 کاال Çگر ÒیرÇ. نکنید پõر حد ÒÇ بیش ÇÑ ماشین که باشید متوجه

Ñبسیا ÏیاÒ ¡Ïممکن شو Óیکه ها لباÑنطوÂ نشوند شسته باید .

äهمچنا ìگرباالÇ ماشین ÒÇ åÒÇندÇ ترÏیاÒ Ñبا Ïباعث شاید شو 

Êتخنیکی مشکال æ ÊÑخسا Ïشو 

 کنید æÑشن ÇÑ شوئی لباÓ ماشین :ششم قدم

 .ببندید ÂنرÇ åÒÇæÑÏ ÇندÇختید¡ ماشین ÇÑ ÑÏ ها لباÂ Óنکه ÒÇ بعد
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æ کمهÏ Úæشر )ÊÑستاSTART(   ÇÑ Ñهید فشاÏ .ماشین بعضی 

ìنند شوئی کاال هاÇمیتو äهند نشاÏ که åÒÇæÑÏ ستÑÏ بسته 

¡åیگر بعضی نشدÏ شاید äندهند نشا .Çهمیشه لذ Ïشته بیاÇÏ 

 چک تصاÏفاÒÇ Ê گیرì جلو برìÇ بکاÑ¡ شرÒÇ Úæ قبل که باشید

 بزند هوÇ تا بگذÑÇید باÇÑ Ò ماشین Ç åÒÇæÑÏستفاÒÇ ¡åÏ پس. کنید

æ ÒÇ شدÑ ها فنگس æ هاæملد ìجلوگیر Ïشو  
 
 ها  هیبا همسا کی داشتن روابط ن 

Çمر  هیهمسا  کی  ÑÏ  Èیکس  کایخو    Þحقو  ÊعاÇمر که  Çست 
  هیهمسا  کیÑÇÏند بکند.    یÒ æÇندگ  یگ  ه یÇÑ که ÑÏ همسا  یکسان 

  ßمشتر  Êساحاæ  Ïخو  äتماÑپاÂ  ÝÇطرÇ نظافت   åÑÇهمو  Èخو
ه  دینمامی  کوشش  æ  گرفته  نظر  ÇÑ  ÑÏ  ها  ÇپاÑتماÇäحاطه     چ یکه 

Çبر ننما  گاäیهمسا  ìگونه مزÇحمت  . ÑÏ موÏÑ خانه  دیخوÏ خلق 
بزÑگ    ìها  یÒ æباله ÇÏن   دی مرتب نگه ÑÇÏچمن ها ÇÑ    دیبا  یشخص

ÒæÑها  ÑÏ فقط   ÇÑì  ÑæÂ ب   ìجمع  حقوÞ  دیبگذÑÇ   رäæیÒباله   ÒÇ  .
Ïه یهمسا  گری  Çصدæ شب سطح سر ãهنگا ÑÏ نست کهÂ ها ì    Ïخو

 .نشوÏ  جاÏیها Ç  هیهمسا  ìبرÇ  یتا مزÇحمت  دیدÑÇیم   نگه  نیÇÑ پائ 
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 وم سفصل 

 حمل و نقل ل یوسا ایترانسپورت 
جد  یÒمان  جامعه  به  م   دیکه   ÏÑÇæی   دیبا  د¡یشو  یÏکه    دیریبگ  ا

ì    ÒÇ اÑیبس  دی برæ  گریمکاä به مکاÏ ä  کی ÒÇ    ی چطوÑ به ساÏگ
Ç  ÑÏ ãÏیمر Êاال  ÑÏ äشا  Ïخو  åیمتحد Ñوì   شتن  کنند¡    یمÇÏ ماÇ

ÇæÇ ÑÏ ستÇ ممکن æ ستÇ äÇلیموتر گر Çبر ì پذ äمکاÇ نباشد. ریشما 

  ÑÏ مختلفی   ÊÑنسپوÇتر  Êخدما جدید  جامعه  به   ÏæÑæ  ÒÇ پس 
  Úنو  æÏ یا  یک  جوÇمع  بیشتر   ÑÏ  .Ïگیر می   ÑÇقر شما   ÓسترÏ

عمومی    ÊÑنسپوÇتر  ÊخدماÏÑÇÏ  Ïجوæ  ÔæÑ باید  شما   .
  ÒÇ نید. پسÇبد ìعمو ÊÑنسپوÇسایل ترæ ÒÇ ÇÑ  ستÑÏ åÏستفاÇ
  Êخدما با   ÇÑ شما  بالفاصله   Ïمجد  äسکاÇ ÑÇÏÇۀ  شما   ÏæÑæ

 رÇنسپوÊÑ عمومی فعاÑÏ á جامعه جدید Âشنا می کند. ت

  æ بایسکل   äندÇÑ  ¡  äÏÒ  ãقد  ìÇبر قوÇنینی   ¡  åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ
  ìÑیوÑÏسæ لهی    ÑÏ Ñحضو ìها ÒæÑ نخستین ÑÏ .ÏÑÇÏ Ïجوæ نقلیه

تا    ìæÑ  åÏپیا  Ýæمصر  ìÑبسیا  äماÒ  ðحتماالÇ  ¡  åمتحد  ÊیاالÇ
æ ÒÇ åÏسایل  مکاä هاì ضرìÑæ خوÇهید بوÇ .Ïندکی بعد Çستفا

عمومی    ÊÑنسپوÇتر ÇÑ    ÊÑنسپوÇتر æسایل  کنید.  می   ÒغاÂ
عمومی ÑÏ مکاä هاì مختلف فرÞ می کند. ÑÏ برخی جاها ممکن  
  ìها äفتن تقریبا به همه مکاÑ ìÇسایل برæ ینÇ ÒÇ نیدÇست بتوÇ
æسایل   جاها   ÒÇ Ïیگر  برخی   ÑÏ کنید.   åÏستفاÇ  ìÑæضر
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اá باشد یا Çصالð  ترÇنسپوÊÑ عمومی ممکن Çست فقط گاهی فع
 æجوÏ ندÇشته باشد. 

به   با مزÇیا æ مسئولیت    لهی æس  ÇÏشتن Ïسترسی  نقلیه شخصی 
  æ Çست. ÇÏشتن   åÇهمر ÇیاالÊ    لهیæس    یÇÑ æنندگهایی   ÑÏ نقلیه

  áæÇ ìها åشته باشد. طی ماÇÏ باال ÝÑست مصاÇ ممکن åمتحد
  ÒÇ تا  باشد   ãÒال Çست  ممکن   ¡  åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ Òندگی 

ÊÑنسپوÇتر    æ ظیفهæ یافتÑÏ ÒÇ پس ðÇبعد .Ïشو åÏستفاÇ عمومی
  ÝÑخت مصاÇÏپر ÊÑشتن قدÇÏ  سæلهی     ìÇنید برÇنقلیه ¡ می تو

  äخرید äÂ   مینه بیمهÒ ÑÏ لبتهÇ .سفکر کنیدæ نقلیه ¡ الیسنس    لهی
 äندگاÑÇÏ  که ÏÑÇÏ Ïجوæ نینیÇمصئونیت ¡ قو æ ìÑیوÑÏسæله ی  

 ÇÑ نهاÂ نقلیه بایدæ عایت کنن بفهمندÑ .د 
 

   عامهانواع وسایل ترانسپورت 
  ÊÑنسپوÇتر  Êخدما با  شهر   ãÏسر    عامه مر سرتا   ÑÏ توÇنند  می 

Âمد    æ Ñفت  شهر 
با  باید  شما  نمایند. 
به    äشد  ÑÇسو  ÔæÑ
  äشد  åÏپیا  æ  äندÇÑ
  ÚÇنوÇ  ÒÇ  äمصئو
  ÊÑنسپوÇتر æسایل 

Âشنا شوید. Ç ÑÏیاالÊ متحدå سه نوæ Úسیله ترÇنسپوÊÑ    عامه
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. نیÒم   ìباال  لی¡ Ñ æ   ینیÒم   ریÒ  لیæÑجوÏÑÇÏ Ï: سرæیس ¡    عامه
ÒÇ  هر    äشا  ãÇتقسکد  Ïمیخو   ÊقاæÇ    ندÑÇÏ  ÑÏ مسافرین   ìÇبر  æ

  äمعینی توقف می کنند.  مکا ìها
Çبرì    äشد  ÑÇسایل    سوæ به 

  ÊÑنسپوÇدیبا  عامهتر  Çه یکر  
  کی به ای æ   دیÇÑ پرÇÏخت کن ق یÏق

با ÇعتباÑ    یکیکاÊÑ سفر Çلکترæن 
شما ÑÏ    ه یمصرÝ کرÇ.  دیضرÑÇÏ ÊÑæ  ه یپرÇÏخت کرì  ÇبرÇ   یکاف
ÒÇ    د یتوÇن   یسفر ÇÑ م   ì شوÏ. کاÑتها  یسفر شما مشخص م   اäیجر

Çمکانها  ستگاههای æì  Ïگریì    æ نقد áپو ÒÇ åÏستفاÇ کی  ایبا  
 . دیکن  هیکاÊÑ ته  تیÏب 

 استفاده از ترانسورت عامه ی چند کلمات مهم برا
Where is the bus stop or subway station? 

 ایستگاه سرویس یا ریل در کجا است؟
Where does this bus/ train go?       بھ کجا میرود؟  این سرویس یا ریل  
How much is the fare?                                            کرایھ چقدر است؟ 
Where is the bus stop or rail station? 

 ایستگاه سرویس یا ریل در کجا است؟
How can I get to the library/bank/pharmacy/grocery store? 

 یا مارکت مواد غذایی بروم؟ دواخانھبانک یا چطور میتوانم بھ کتابخانھ یا 
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Çست    ممکن   ترÇنسپوÊÑ عامه   هیکرÇ  ساعاÏÒÇ Êحاã¡  اäیÑÏ جر
باشد   گر یÏ  ساعاÒÇ  Ê   شتریب   ÒæÑ.  هاÑقطا  æسر  æن   س ی   ز ی ها 

ÑÏ æ    باشند  پر ÏÒÇحامتر  ÏÒÇحاã  ساعاÊ  اäیÑÏ جر  Çست  ممکن
بکشد تا به مقصد    طوì  áشتریÇست Òماä ب   ممکن   کالì  äشهرها

به محل کاÑ    موقع   ÑÏ ساعاÏÒÇ Êحاã به   دی خوÇه  ی. Çگر م دیبرس
مالقاÊ حساÒ Óمان   ا ی  دیبرس  ÑÇقر که    Çست   مهم   د¡ یÑÇÏ  یÇگر 

بگ نظر   ÑÏ  ÇÑ تر  Çضافه  تکسدیریæقت  لفت  æÇUberبر    ¡ی.   æ  ¡
Lyft   Ï  ÚÇنوÇسا  گر یæ یخصوص  هینقل  لی    ÓسترÏ  ÑÏ که  Çند 

 . معموالð مصاÂ ÝÑنها باال Çست یæل  باشدیم 
 

 و راندن بایسکل  رویپیاده 

با  æÑì   اåÏیپ   æسکلی  ÑÇسو ì  ساæحت    ه ینقل  طیÇÑ  æ  äÇÒÑÇ
Çبر که  صحت    ìهستند 

ن  ÑÏ    د یمف  ز یشما  Çست. 
ÇیÊن   االÇقو  åی نیمتحد  

Çبرì  با  æ äÏÒ ãسکل یقد  
به    یÇæÏن   .ÏÑÇÏ  Ïجوæ

ها نشانه   æ ها    ì لوحه 
کن   یکیترÇف  مسئون   دیتوجه  پ   ت یتا   äماÒ  ÑÏ æÑì    ÑÏ  اåÏیشما 

پ   ÑÏ  .Ïشو حفظ  حرک  اåÏیجامعه   æÑ د یکن  ت   Çبر  æì    ÒÇ گذشتن 
سرÇ ßستفاÒÇ ì   åÏ گوشه ها  ای  اåÏیپ نیسرÒÇ ß محل عبوÑ عابر
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ÇÑ äÂ æ    دی کن  ستاÏ یخوÑÏ ÇÑ Ï مناطق مشخص شدÇ å  سکلی. باد یکن
  سکل یÇÑندä با  یÒÇ شهرها خطوØ مخصوص   ìاÑی. ÑÏ بسدیقفل کن

Çی Ïجا   åف  شدÇتر  ÊÇÑمقر  æمن  یک یÇ  æیخاص   ی  Çبرì  سکل یبا  
äÇÑÇبس  سو ÑÏ .ستÇ åضع شدæیÑاì  با  åکال ¡Êساحا ÒÇبه    سکلی

قانون   ÊÑبعض   یصو  ÑÏ  æ Çست   ÊÑæضر  ÏÑن  یمو   ز یشهرها 
ال  سکلیبا ÇÏشتن  به  متعهد   äناÇæÏسنسی  Çبر مسئوì   äهستند. 

ÑÏ ÇÑ جامعه    یک ی ترÇف  نیمهم Çست که قوÇن  ìسوÑÇ  سکلیبوäÏ با
 . دیکن ìرæ یÂ ÒÇ æنها پ  دیخوÏ بدÇن

 

  یمشترک سوار  و  ها   یخدمات تکس

ÑÇسو  ßمشتر  Êخدما ì   مانندUber    æLyft   تکس  æی   ÑÏ ها 
متحدå موجوÏ   االÊیخوæ ÏÑ کالÑÏ ä سرÇسر ÒÇì  Ç شهرها  ìاÑیبس

ÇÒÑÇنتر ÇÑ æحت تر    ìموÏÑÇ¡ خدماÊ مشترß سوÑÇ  شتریÇست. ÑÏ ب
تکس   ÒÇها  یì  ست¡    یسنتÇ

Çبر Çì  Çلبته   ÒÇ  åÏستفاÇنی 
با    یÏست  لی موبا  کیخدماÊ به  

ãÇ    æپرæگر حساÈ   کی مناسب 
Ïب  یبانک  برÇ  تیبا   ÊÑکا ì  

Çخت کرÇÏست. تکس   هیپرÇ Ñæم   یسفر ضر ÇÑ یها    ßسر ÑÏ äÇا یتو  
به    ای   افتی ÒÇ شهرها    ینقاØ مشخص شدÑÏ å بعض   ی ÑÏ بعض Çگر 

به تماÓ    یکس ت   یبا کمپن   دیتوÇنی  م   دیکن  یتکلم م   یسیلساÇ äنگل
معموال پوá نقد    یتکس   وäÇÑی. ÑÏدیکن  ی ÑÏ æخوÇست تکس  دیشو
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  د ی کنند¡ Çما قبل ÒÇ شرÚæ سفر با  یÇÑ قبوá م  ìھبد  ای  بتیا کاÏ ÊÑ ی
تا  وåیش  ÇÑ سوÑÇدیکن   دیی پرÇÏخت   ßمشتر  Êخدما  .ì   تکس  æ ی  

æسا  ÒÇ برÇ  طی گرÇنتر   æ Çست  عامه   ÊÑنسپوÇترì    نهÇÒæÑ  åÏستفاÇ
  د یمف   ìضرÑæ  ط یتوÇنند ÑÏ شرÇ  یحاá م   نی. با Çشوندی  نم   هیتوص

  باشند.
 

 ی و رانندگ یداشتن موتر شخص 

همرÇ åÇست.    ییتهایæ مسئول   اÊÇÒ یبا Çمت  یموتر شخصÇÏشتن  
ماهوÑÇ موتر     ìمصاÝÑ مربوØ به موتر معموال شامل پرÇÏخت ها

خر  ÊÑصو  ÑÏ)به     دی
ب  حق   º(یقرضه ºمه  

ال  ÝÑسنسیمصا    æ
æ مصاÝÑ    تºی ثبت پل

æ    نگ¡یپاÑک  ¡áæپطر
نگهدÑÇ  م یترم   æ ì  

Ç Çست.  م   ن یموتر   ÝÑیمصا  Çعو سر  دیتوÇنند  به   ÇÑ   عت شما 
Ïهند¡ ÒÇ    ن ی بنابرÇ  کاهش  باشد   ÊÑæضر Çست  ممکن   ÇبتدÇ  ÑÏ

کن   طیæسا  åÏستفاÇ عامه   ÊÑنسپوÇصاحب  دیتر که  بعدها   .
بوÏ  د یشد  فه یæظ  ÑÏقا  æدی  ÒÇÏبپر  ÇÑ موتر   ÝÑیم   د¡ یمصا 

موتر    ìوÑیì  ÑÏ . برÇدیموتر بخر  کیکه    دی ریبگ  می تصم  دیتوÇن 
 ضرÇ Ñæست.   سنسیتن الæ گرف  ìوÑیشدÇ ÑÏ äمتحاÑÏ ä  اÈیکام 
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 چهارم  فصل
 فه یوظ ایاشتغال 

ÇÏشتن æظیفه Ç ÑÏیاالÊ متحدå بسیاÑ مهم Çست .  یافتن æ حفظ  
سریع    فهæظی Çین  Çست.  مهم  شما   åÏخانو Ñفاهیت   æ  åیندÂ  ìÇبر

  Ïخو به  Ïستیابی   åÇÑ ترین 
  ÊماÇلزÇ  ÒÇ  æ Çتکایی 
  åÑÇÏÇ  » Çست.  موفقیت 
شما    ØتباÑÇ  «Ïمجد  äسکاÇ
 áشتغاÇ  Êخدما مرÇکز  با   ÇÑ

  Çپید ÑÏ ÇÑ صلیÇ áæÑ شما باید Ïخو ãنجاÇ لی سرæ می کند ÑÇبرقر
ب   æظیفه تاäکرæ äÏ حفظ   ه محض Ñسیدä به ÇیاالÇ  ÊیفاÁ کنید. 

 متحدå باید خوÇÑ Ï برìÇ یافتن æظیفه ÂماåÏ کنید. 

 

    )فهی وظ  افتنیکار ( یجستجو

  äکال  ÏÇفرÇ که  همه   Ïمر  æ  äÒ  ¡  á64تا    18سا    ìÇÑÇÏ  æ ساله 
  ÑÇلویت قرæÇ ÑÏ ÇÑ ظیفهæ هستند باید یافتن äÏکر Ñنایی کاÇتو

میتوÇن   Ïهند. æظیفه  ÇÏشتن  حمایت  یبا   Ïخو فامیل   æ  Ïخو  ÒÇ د 
. بنابرÇین ¡    کنید. مدæ Ê مبلغ کمک هاæÏ ìلتی محدÇ Ïæست 

متحدÇ    åیاالÊ      به  ÑسیدÒÇ      ä   پس      æظیفه  ÏæÒتر    چه    هر      یافتن
.ÏÑÇÏ ìÑهمیت بسیاÇ  
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  äسکاÇ ۀÑÇÏÇ لت یاæÏیپÇد Ñکا äÏضمانت نمی کند.  کر ÇÑ با  شما
  ÑÏ Ñحضو Ïجوæمصاحبه ها  نیچندì  ممکن    افتنی¡    ی شغل  Ñکا

گ بر   ÑÏ  ÇÑ ها   åما  æ ها  هفته  æ    فهیæظ  افتن ی  ìبرÇ.  رÏی Çست  نو 
متخصص با   äÏکر مصاحبه  مهم   Êنکا کاÑ    یمسلک  ن ی Âموختن 

 . دیمشوÊÑ کن  یاب ی

م   ÑنتظاÇ شما   ÒÇل   یæÇ  ÏæÑن ی  Ñکا ì  پ شما  به  که   ÇÑیÏی م   شنها  
بپذ  Ïی حت  د¡یریشو  

بس  äÂ  Ôمعا   اÑ یÇگر 
Ñشته    یعال   ÑÏ

  æ   ی مسلکتخصص 
بد تا  نباشد.    ن یشما 

سابقه    د یبتوÇن   بی ترت
Ñکاì  Çبر ÇÑì  Ç ÏیخوÏبه حما  جا Úæشر æ  åÏفام   ت یکر ÒÇلی    Ïخو

ممکن    د¡یقبوá نکنÇگر فرصت æظیفوì پیشنهاÏ شدÇÑ å    .دیکن
بدهید Ï ÒÇست   ÇÑ لتیæÏ ìها   ìاÏیÇفرÇÒ ÏÇغلباÇ.      ðست کمک 

Çبرì  ست م   کیÇخوÑÏ یشغل  Çهند¡ بنابرÏست که ما  نیÇ لیمهم 
. برìÇ  دیباش  د یÑ ÑÏشته جد   نیشغل ÑÏ سطح پائ   کی  رÔ یبه پذ

 ÑÏ  åما شش  حدÇقل  باید   ¡ مناسب   ìظیفوæ سابقه  ÇÏشتن 
 موقعیت æظیفوì خوÏ بمانید.
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 در ایاالت متحده  فهیوظ  ت یموفق رمز

  کش Òحمت سرÒمین فرصت ها برÇ ìÇفرÏÇ    مشهوÑ به  ÇåیاالÊ متحد
  æ  ستیابیÏ  ìÇبر Çست.  ساعی 

ÂÑÏمد   با  بهتر  æظیفه    اÏ یÒبه 
  ¡ مکالمه  توÇنایی  باید 
 äلسا به  نوشتن   æ  äندÇخو

. دی باش   دی جد  ìبه Âموختن به مهاÊÑ ها  لی æ ماÇنگلیسی ÇÏ ÇÑشته  
خاص  Ñشته   ÑÏ  Ïخو  Ñکشو  ÑÏ باش  یÇگر   åÏکر  Ñد¡ یکا  Çبرì   مهÇÏÇ

متحدå  ممکن Çست الãÒ باشد  که قبل ÒÇ شرÚæ    االÊیشغل Ç ÑÏ  نیع
نموåÏ    فهیæظ  ßÇشترÇ  Õمخصو  Ýصنو  ÑÏ  ÇنرÂ نامه   ÊÏشها  æ

ÑæÂ دی بدست. 

  ÒÇ نیم   äناÒ کنند.  می   Ñکا  äÇÏمر هم   æ  äناÒ هم   åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ
مشابه مرÑÏ ÇÑ äÇÏ همه   ìکاÑهاکاÇÑ Ñ تشکیل می Ïهند ì    æرæین

 . کنندی Ç æغلباð بر کاÑگرäÇ مرÏ نظاÊÑ م  Ïهندی سطوÇ Íنجاã م 

نیمه    Ñکا باالحق  به  سالگی    åÏÑچها  ÒÇ  áطفاÇ  ¡  åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ
Çما ممکن Çست ÒÇ نظر تعدÏÇ ساعاæ  Êقت ( پاÊÑ تایم ) ÑÇÏ ÇÑند¡ 

کاÑها  ÚÇنوÇ  æ  Ñم  یی کا باشند   یکه   Ïæمحد Ïهند   ãنجاÇ .  توÇنند 
  ÑÏ  ¡ مکتب  æقت   ÒÇ پس   åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ  äناÇجو  ÒÇ  ìÑبسیا

  ÒæÑ ÑÏ æ هفته äخصتی پایاÑ  می ÇÑ قتæ نیمه ìها Ñتعطیل کا ìها
 äÇجو äÇگر Ñکا ÒÇ محافظت ìÇنینی برÇقو åمتحد ÊیاالÇ ÑÏ .نمایند

. ÏÑÇÏ Ïجوæ 
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    کارمندان ی ها  تی حقوق و مسئول

  ¡ åمتحد ÊیاالÇ ÑÏ ÇÑÇÏ äکناÑکا Ñمحل کا ÑÏì   همچن æ Þن یحقو  
کاÑ خوÏ Ïستمزì    ÏبرÇ  دیشما حق ÑÇÏ.    هستند  ìها  تیمسئول 

ÑÏدیکن   افتی    ìÑیط کاÇبر شرÇبر ÑÏ ÇÑ  äÇگرÑکا ¡ Ñنین کاÇقو æ
محافظت می کند. پرÇÏخت مالیاÊ نیز Ç ÑÏیاالÊ متحدå    ناÇمن

 موضوÚ مهمی Çست. 

شما   علیه   ¡ پناهندگی  æضعیت  Ïلیل  به   ÏÑÇند حق  کاÑفرما 
یا   کند   áعماÇ تبعیض 

  ÇÑ ÇساÓشما  ¡    بر  سن 
æضعیت    ¡ معلولیت 

  ¡ ¡    تی ملتأهل   ÏÇنژ  ¡
مذهب ¡ جنسیت ¡ تمایل  
به  Ïستیابی   ÒÇ جنسی 

برخی   Çلبته  کند.   ãæمحر  åجایگا  ìتقاÑÇ  ÒÇ یا   ìظیفوæ فرصت 
Ç äیاالÊ متحدå  مشاغل به مخصوæÏ Õلتی ¡ مختص باشندگا

 Çست. 

  Ñحمت  مندکاÇمز æ تبعیض ÒÇ ìÑعا áما حو ÑÏ ند کهÑÇÏ حق äÇ
شوÏ که     یگفته م   یبه ÑفتاÑ جنس  یجنس  ت یÐÇ æ ÑÇÒÂکاÑ کنند.  
Ç یکه باعث Ïجا    Óتر ÓحساÇحت  ایÇÑمحل    ینا ÑÏ æ Ïشو Ïفر ÑÏ

 باشد. یکاÑ قابل تحمل نم
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 برای پیدا کردن وظیفه ، کمکی به من می شود؟ آیا

  áشتغاÇ Êکز خدماÇبا مر ÇÑ شما ØتباÑÇ «Ïمجد äسکاÇ åÑÇÏÇ »
  ÇÑ صلیÇ áæÑ شما Ïلی خوæ می کند ÑÇقامت شما بر قرÇ محل ÑÏ

حفظ    æ  äÏکر  Çپید  ÑÏظیفهæ    ÑÏ æظیفه  کنید.یافتن  می  Çیفا 
Çست   ممکن  شما  æظیفه  æÇلین   æ Çست  مهم   åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ

  äشتههماÑ  طنæ ÑÏ شتید¡    یا تخصصی کهÇÏ فعالیت äÂ ÑÏ äتا
  æ ست سطح پائین ¡ غیر مسلکیÇ ظیفه ممکنæ نباشد. نخستین
  ÑÏ Ôبا æ Ïبو ÝÑنجا که مصاÂ ÒÇ .قت باشدæ حتی مؤقت یا نیمه
  áمنز ÒÇ ÌÑخا ÑÏ äÇÏمر æ äناÒ äÏکر Ñباالست ¡ کا åمتحد ÊیاالÇ

æÇ غلبÇ ÑÏ æ یجÇÑ Ñین کشوÇ ÑÏ .ستÇ ìÑæضر Êقا 

 

 ؟ چگونه به محل کارم بروم

  ÊÑنسپوÇتر Êنقل  خدما æ حمل æکثر شهرها  عامهÇ ÑÏì  ÇیÊاال  
Çست  Ïموجو  åمتحد  .  äسکاÇ پرæسه  شامل  موتر   äÏنمو فرÇهم 

ن   Ïظیفه  ستیمجدæ æÇلین  محل  به  Ïسترسی   ìÇبر  ¡ بنابرÇین   .
 کنید. ÇÏ åستفا هم اخوÇ Ïحتماالð باید ÒÇ خدماÊ ترÇنسپوÊÑ ع
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 زنان پناهنده یبرا  فهی وظ

Ç  تی مصرæف  ÑÏیÊاال  Çبر  åمتحدì  Âیåند  ÏÇخانو  åفاÑ  æۀ    æ شما 
Çبر äهمچناì   شرفتیپ    Êثبا æ

ح  یمال  به  äÒ    کی   ثیشما 
ÇفرÏÇ    اÑیبس همه  Çست.  مهم 

تا    ١٨کالä ساæ äÒ ¡ á مرÏ که  
٦٤  ÇÑÇÏ æ سالهì  ناÇییتو    Ñکا

 Ïهند.  قرÑÇ   ت یæÇ ÑÏ ÇÑلو فهیæظ  افتنی دیکرäÏ هستند با

 

 کار کردن   ازاتیامت

متحدå هم Òناæ ä هم مرäÇÏ کاÑ    االÊیقبالð گفته شد Ç ÑÏ  کهیقسم
ن   یم   äناÒ .می کنند    ÒÇ ینæر ì   تشک ÇÑ Ñها  ی م   لیکاÑکا æ هندÏ ì  

  ÑÏ ÇÑ äÇÏم مشابه مر ãنجاÇ Íهند ی همه سطوÏ    äÇگرÑبر کا ðغلباÇ æ
  ÊÑنظا  Ïمت  . کنندیم مرÇ  Ñکا حفظ   æ  äÏÑæÂ Ïست    اÊÇÒ یبه 

 .خانوåÏÇ تاì ÏÑÇÏ äشما æ هم برì Çبرì ÇاÑیبس

   لینفقه فام
 ی م   شی خانوÇ åÏÇفزÇ  دیکنند¡ عوÇ  یکه هر æÏ همسر کاÑ م   یÒمان  
  ز یخانه æ ن   هیبل ها æ کرÇ  لیæ پرÇÏخت مصاÝÑ ماهوÒÇ ÑÇ قب  ابد¡ی

غذÇ  نیتام   ÏÇییمو  ßپوشا  æ  سانترÂ   یم  Çعو  .Ïگانه    د یشوæÏ
   ت یæ مصئون   دی ساÏÒ تا پساندÒÇ کن  یشما ÇÑ قاÑÏ م  ن یهمچن 
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 . دÏه یم  شی خوÇ ÇÑ ÏفزÇ لیفام  یمال 

 کار ق یاز طر ازاتیکسب امت 

æظا  یبعض  ÒÇمت  فیÇ یشاملÊÇÒقب  یخاص  ا  ÒÇ صحت    مهیب   لی
پالنها کاÑفرما  که  ب   ìهستند  برÇ  مه یمختلف   ÇÑ ì    äÇمندÑکا

 یÒÇ مصرÝ ماهوÇÑ æÇ ÑÇ پرÇÏخت م   یبخش  شتریفرÇهم نموæ åÏ ب 
بق  ¡ م   مهیب   سی ف  هی کند  گرفته  کاÑمند   Ôمعا  ÒÇی  .Ïکثر    شوÇ

هستند چوä    یکاÑ شاä متک   ق یصحت ÒÇ طر  مهیها به ب   ییکایÇمر
æÇتد  ÝÑمصا ì  ها مرÇقبت   æì  ست.    ی لیخ  یصحÇ  äÇگر ها 

ÑÏمت  افتیÇیÊÇÒطر  مهیب   ا ÒÇ ق یصحت    Ñقابل توجه    تیمز  کیکا
Çست که برÇì  قبتهاÇمرì   Çبر ãæÇصحت متدì   فام æ با   لیشما äتا

 کند.  یمصرÝ کمتر فرÇهم م 

 

 شما  یسی بهبود لسان انگل
م   äمکاÇ شما  به  خانه   ÒÇ  ÌÑخا  Ñنگل   ی کاÇ که  ÇÑ    یسیÏهد   Ïخو

چوä که    د¡ یæ بهبوÏ Ïه  نی تمر
مشتر  æ  äÇÑهمکا با   اäیشما 

مح  ÑÏ  Ïیمسلک  طیخو   
 ØتباÑÇ  م ÑÇم ی. تعلدیکن  یبرقر  

Çنگل  äم   یسیلسا  åÒجاÇ شما  مسا   یبه   ÑÏ که    ی Çجتماع  لیÏهد 
کن  ßÇشترÇنا  د یÇتو  æیی  Çبر  ÇÑ  Ïخو ì  مثل    تی ریمد  Ïخو  ÑموÇ



 

 ۳٥   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

Çغذ  ÏÇمو ماÑکت  به  ÇÏکتر¡    نهیمعا  ¡ییÑفتن  بانک   ایخانه 
ÇÇه شیفزÏدی . 

   گرانیتعامل با د
Ç برÇ  نیمحل کاÑ شما   ÇÑ فرصتì   م با گرæپ    یشما فرÇهم  تا  کند 

باش  یمختلف   ìها ÇÏشته  تعامل   ãÏمر  ÒÇد ی    æ فرهنگ   ÏÑمو  ÑÏ  æ
ساÏÒ   ی که شما ÇÑ قاÑÏ م  دی بلد شو  شتری ب  کای جامعه Çمر ÒÑÇ ìشها

 . دیخوÏ منطبق شو دی جد طیتا بهتر با مح
 

   ی کار یمهارتها  کسب
شما    ÇÏ æìنش موÏÑ ضرÇÑ ÊÑæ برì  Çکاì  ÑکاáæÇ Ñ شما مهاÑتها

م برÇ  ی فرÇهم   ÇÑ شما   æ بعد  ìکند   Ñکاì  م  åÏماÂ کسب    ی با  کند. 
 فهیکرæ äÏظ  دÇی پ  ای  ÑÇìتقاÁ کاì  Ñچانس شما برÇ  شتریب  ìمهاÑتها

 کند. یم  دÇیپ شیبا معاÔ بهتر ÇفزÇ دی جد

 

 ی رانندگ  ادگرفتنی ایاز ترانسپورت عامه  استفاده
Çبرì   åÏستفاÇ به Ñمجبو ÇÑ ست شماÇ ممکن Ñمد به محل کاÂ æ فتÑ

کند. Âموختن نحوå    یÇÑنندگ   Âموختن  ای  عامه حمل æ نقل   لیæ ÒÇسا
æسا  ÒÇ  åÏستفاÇ نقل    لی  æ Ò  یÇÑنندگ  ای  عامه حمل  به    ìاÏ یکمک 

کند تا با    یکند¡  æ به شما کمک م  یشما م  ییÇستقالæ á خوÏکفا
رÑÏ Ç شما  دتانی æ حس تعلق به خانه جد  دی ومحله æ شهر خوÂ Ïشنا ش

Çی Ïکند. جا 
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 و مادران مجرد  فهیوظ  یمادران دارا

Òنان   ìاÑیبس  ÒÇم   ی  äکال  ÇÑ  Ïخو  áطفاÇ ب   یکه  به    شتریکنند 
  ت یریکاæ Ñ خانه ÇÑ همزماä مد  ìتوÇنند ضرÊÑæ ها  یم   یسخت

Âنها  Çگر   Õخصو به  کنند¡ 
با   کی هستند.   Ïمجر  ÑÏما
Çها  ن ی  åÇÑ  Ïجوæì   Çبر   ì حل 

ÇÑÇÏ äÇÑÏکمک به ماì  ظæفه ی  
ب   ÑÏی äæر   .ÏÑÇÏ  Ïجوæ خانه   ÒÇ  

  ن ی Çطفل Çست.    åÇÑ حل¡ قرÇ äÏÇÏ ÑÇطفاÑÏ á مرÇکز مرÇقبت ÒÇ    کی
ÇÑ کزÇیمرäستند ین   گا  Early Head Start  تمو  کی ãÇگرæل یپر   

Ò ÒÇماä تولد    د یکم عوì  Ç شدå فدÇ áÇÑست که Ç ÒÇطفاá خانوåÏÇ ها
م   ٣تا   مرÇقبت   áبرنام   یسا که    Head start    گریÏ  ۀکند.  Çست 

  áطفاÇ ÒÇ قبتÇمر Õسا  ٤تا   ٣مخصوá  . ستÇ      ÑÏ áطفاÇ ãثبت نا
Ç  یکی  ÒÇن ی    ¡Ïمجر  äÇÑÏما به  ها   ãÇگرæلد  ایپرÇæ نفر   æÏ   ن یهر 

Çخو åÒجاÇÏ حل åÇÑ .کنند Ñخانه کا ÒÇ ÌÑتا خا ÏÇÏ کمک    گریهد
Çæلد همسا  فه¡ یæظ  ÇÑÇÏ ì  ن یبه   ¡äستاæÏ  ÒÇ  åÏستفاÇایها¡    هی  

  ì مثل پدÑ کالæ ä ماÑÏ کالæ ä خوÇهر æ برÑÏÇ برÇ لیفام  Ç ìعضا
Ç قبتÇمرÒ  Çست. برÇ áطفاÇì    ¡áشتغاÇ ãحل سو åÇÑ ¡جهاæÒیکی 

äÂ بعد    Çìست که ساعاÊ کاæ part time Ñقت     مهی Â ÒÇنها ÑÏ کاÑ ن
ÒæÑها  æ ها  چاشت   ÒÇì   حال  ÑÏ تا  Çست¡  هفته  ÒÇ    یک یکه    یÂخر 

 بتوÇند ÒÇ فرÒندäÇ مرÇقبت کند.  گریÑÏ سر کاÇ Ñست نفر Ï  نیÇæلد
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 در خانواده  نیرول  زوج راتییتغ

Çهم  ییکایÇمر  äناÒ æ äÇÏمر  ÑÏ áستقالÇ به  Ïهند. ÑÏ    یم   تی ها 
  ی کنند ÑÏ æ بعض  یهم شوهر æ هم äÒ کاÑ م   لهایÒÇ فام   ìاÑیبس

ب   د یعوÇ  لهایفام   äÒشتری    ÒÇ
فام   ÑÏ Çست.   ìلهایشوهر 

Ïگر¡ی  ÇÑÇÏ äÒ ì  ظæست    فه یÇ
æظ شوهر   æیپ   فهیÇد   åÏنکر

Ç ÑÏ .ستÇمان   ن یÒ ¡ÏÑÇکه    یمو
ن  مکتب   ÑÏ  áطفاÇستند ی  

 ÏæÑ که پدÂ ÒÇ Ñنها مرÇقبت کند. یÑ م Çنتظا
ÏÑÇمو ÑÏì  Ç ÒÇ کنند    یبعض  ل¡یقب  نی ÓحساÇ ستÇ ممکن äÇÏمر

Òناä    یÏ ÒÇ ÇÑست Ç åÏÇÏند. بعض  لیخوÑÏ Ï فام   ìکه نقش Ñهبر
  یشدä به ناÇ ÑæÂ äصل  لیæ تبد  د یجد  تی ممکن Çست تحت مسئول 

تشو  لیفام   ÑچاÏح  ش یæÑ Ñفشا  æ ی    (Óستر)حما ÒÇ    ت یشوند. 
م   گر¡یکدی صاÏقانه   æ  Òبا  ØتباÑÇ با   åÇموجب    یهمر توÇند 

ÇفزÇکاهش تشو فاهم ت  شی æنی ب  شی  Ïشو äÇهمسر 
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 پنجم  فصل

 ی خدمات صح

صح  ستمیس  Êیخدما  Ç  ÑÏیÊپ  اال  åی چی متحدåد    æ  ¡ Çست 
æ    دä یفهم  ÑÇشوÏ  ÇبتدÇ  ÑÏ äÂ

ÇÏشته    اÏیباشد. به    یم مشکل  
Çسکاä   دیباش  äکناÑکا که 

م   Ïیمجد    ÊالÇسو به  توÇنند 
   .  شما قرÏ ÑÇهند اÑیÇ ÑÏخت ì شتریشما پاسخ Ïهند Ç æطالعاÊ ب 

 

 ی  صح  هیاول ناتیمعا
با   شما   ØتباÑÇ متحدå    ستمیسنخستین   ÊیاالÇ صحی   Êخدما

جلسۀ    ÑÏ شما   Ñحضو  ÒæÑ  ÑÏ  ðحتماالÇیمعاÊبر  صح  نا æÇلیه  ی 
  .Ïمی شو ÑÇقر  ÒÇ بعدÏæÑæ  مینه      شماÒ ðسریعا Ïمجد äسکاÇ ۀÑÇÏÇ

جلسه   Çین   ÑÏ  ÇÑ شما   ÑیمعاحضوÊکند.  ی  صح  نا می  فرÇهم 
  مشکالÊ جسمی æ    فیتکال   صیتشخبا هدÝ  ی  صح  ناÊیمعا

گرفتن æظیفه یا Çمکاä حضوÇ Ñطفاá شما ÑÏ   تیشما مانند قابل
Çطفاá شما  ی  صح   ناÊ یمعامکتب ¡ صوÊÑ می گیرÑÏ .Ï جلسۀ  

  ÇیرÒ کسین شوندÇæ ستÇ شاملممکن äماÒ ÑÏ    áطفاÇ äÏکر  ÑÏ
 . دیشدä شانرÇ نشاÏ äه نی ثبوÇæ Êکس دیمکاتب عامه با
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 ی خدمات صح مؤسسات و مراکز  

  Úچندین نو åمتحد ÊیاالÇ ÑÏ کزÇمر æ Êصحی    مؤسسا Êخدما
  ÒÇ به جا برخی  Çین   ÑÏ .ÏÑÇÏ Ïجوæ  کزÇمر æ Êمی  مؤسسا åÑشاÇ

:Ïشو  

 

به ÇÑÇئه خدماÇæ Êکسین ÑÏ برÇبر Çمرæ ÖÇ    ادارات صحت عامه
  áبه شمو ìقایوæ صحی Êیگر خدماÏیمعاÊسل ¡    نا ìæÇتد æ

می   ìÑبیما  Úقوæ مانع  که   ìقایوæ صحی   Êخدما  .  ÏÒÇÏپر می 
¡ Çین خدماÊ معموالÇÑ ðیگاä    پناهندگاæä  شوÏ. برìÇ مهاجرین  
  Çست.  ì ضرÑæمعموالæ    ðقت مالقاÊگرفتن    یا بسیاÇ äÇÒÑÇ Ñست.

مشاÊÑæ  به ÇÑÇئه خدماæÇ Êلیه æ    صحت عامه  و مراکز  ها   کینیکل
می    یصح   ìها

Âنها    ÒÇ برخی  پرÒÇÏند. 
  Êخدما   ت صح نیز 

  Êمعاینا  æ  äÇندÏ
نچشم    ÇÑبرخی    زی کنند.  می  بیماäÇÑ    ک ینیکلÇÑÇئه   ìشهر  ìها

ÒیدÇ به   Èمصا  ÏÇفرÇ یا  حامله   äناÒ مانند   Õخا  (HIV/Aids)    ÇÑ
کنند.   می   ìæÇبیمه    ک ینیکلتد بیمه    (   æMedicaid    یشخص ها 

  ÒÇ  ìÑبسیا  æ پذیرند می   ÇÑ  ( کم  عاید  با   ÏÇفرÇ  Õلتی مخصوæÏ
  ÊÑقد Ïبر بنیا ÇÑ Ïخو Êخدما ÝÑنها مصاÂ خت بÇÏیپر Ñمحاسبه    ما

 می کنند. 
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  äÇکترÇÏنندیم   یشخصÇکتر  توÇÏ    باشند.   ایعمومی   متخصص 
صحی    Êخدما عمومی   äÇکترÇÏ
ساالنه    Êمعاینا  áشمو به  عمومی 

Ïهند.   می  ÇÑÇئه   ¡äمتخصصا    ÑÏ
فعالیت    ساحه یک   طب   ÒÇ  Õخا

  áطفاÇ یا äناÒ معینی مانند ìپ هاæگر äند. برخی متخصصاÑÇÏ
عضو    کی  ìباالÏیگر    یساحه تخصص برخÇÑ تدìæÇ می کنند.  

Õچشم  بخصو  ¡ قلب  مانند   äبد  ÒÇ خاصی   åستگاÏ پا    یا  یا 
باید نوبت بگیرید. قبل    یشخص. برìÇ مالقاÊ با ÇÏکتر  باشدیم 

¡ معموالð باید ثابت کنید که قدÊÑ    یشخص ÒÇ مرÇجعه به ÇÏکتر  
 Êخت فیس خدماÇÏپر æ دیمناسب هست مه یصاحب ب  ای. 

خاÕ    ها  شفاخانه  Êمشکال  ÑچاÏ که  Çست   ìÏÇفرÇ  Õمخصو
هستند æ به ÒÂمایش æ جرÇحی  
ضرÑÇÏ ÊÑæند. معموالÇÏ ðکتر  
شما ÇÑ به شفاخانه می فرستد  
عاجل  بخش  طریق   ÒÇ شما  یا 
 ÊماÇخد شوید.  می  پذیرفته 

که مریض  بپرسند  شفاخانه گرÇ äÇست æ شرØ قبوá ممکن Çست  
که   کند  به  ثابت   ÑÏفیس    قا بی  æÇپرÇÏخت  ¡  ÇÑ  مه  یا  Çلبته   .ÏÑÇÏ

  ÒÇ توÇند  نمی  شفاخانه  عاجل  توÇنایی   ì تدæÇبخش  که   ìÏÇفرÇ
  ÝÑخت مصاÇÏند  س یفپرÑÇند ÇÑÏÒÑæ متناÇ.  
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عاجل  به    شفاخانه  شعبه  که  Çست   ìÏÇفرÇ  ìæÇتد  Õمخصو
  ìجد æ ناگهانی Êجعه به  ی  صحمشکالÇمر ìÇند. برÇ åشد ÑچاÏ

عاجل   به  شعبه   ÊÑæضر
نیست    ن یæقت مع  گرفتن

  ãÏمر بخش  æلی Ç ÑÏین   ¡
بسیاÇ ÑÏ ÑنتظاÑ هستند¡ 
  Êمد Çست  ممکن   Çلذ
بکشید.    ÑنتظاÇ باال   سیفطوالنی   Ñبسیا عاجل  شعبه   Êخدما

  م یæخ اÑیتاä بس لیعضو فام  ایشما æ   یصح تی Çگر æضعÇست.  
باشد ÑÏ عوÑ Öفتن به   ینم یÒندگ Êا یح دیæ باعث تهد ستین 

خانه ÇÏکتر æقت    نهیمعا  ای  کی نیشعبه عاجل ¡ بهتر Çست ÒÇ کل 
 . دیریمالقاÊ بگ

Çین نوæ    ÚجوÑÏ.ÏÑÇÏ Ï برخی جوÇمع  ی  فور  یتداوی  ها  ک ینیکل 
نیک برæ ìÇضعیتی  یکل

شدÇ åست   گرفته  نظر   ÑÏ
مریضی   به  شما  که 
به   که  شوید  می   Èمصا
  ÊÑæضر  ìÑفو مرÇقبت 
æ ¡ÏÑÇÏلی شدÊ مشکل  

. گرفتن    باشدنیست که مرÇجعه به شعبۀ عاجل    به Ç äÂندåÒÇشما  
Êقت مالقاæ   ìÇبرÇکل نی Úنیست.   ها کینی نو ìÑæضر 
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 ی شما در خدمات صححقوق 

Ç ÑÏیÊم   االÒ ÑÏ حق مهم æÏ åمعالجو  نهیمتحد Êخدماì    Ïجوæ
ÏÑÇÏ  حق هنگاÇÏ    ãشتن .   ÑÏ  . شخصی  حریم  حفظ  حق   æ  äترجما

ÒÇ    گرفتننوبت   پس  یا 
عاجل   بخش  به   äسیدÑ
یا   شفاخانه   äکناÑکا به 

که    دییبگو  کی نیکل  ای
  æ که بین شما ìهر چیز . ãÑÇÏ ÊÑæضر äمن به ترجما  Óنرæ کترÇÏ

م   ای بحث  قانوä    شوÏ¡یقابله  ÇÑÇئه ÏهندÒÇÑ    åطبق   . Çست   ãمحر
  æ ضعیت جسمیæ شما ÒÇ åÒجاÇ کسب äæصحی نباید بد Êخدما
شما    ìفرماÑکا یا   äستاæÏ  ¡  ÈÑقاÇ  ÚطالÇ به   ÇÑ شما  صحی 

 برساند.

 

 ها  ییکایامر یصحت برا  می مفاه

بیشتر مرÇ ãÏمریکا هر ساá یک باÑ برìÇ معاینه کلی ( چک Âپ  
  Êتامشکال کنند  می  مرÇجعه  ÇÏکتر  به   یÇحتمال   عمومی) 

ÒÇ    یجسم قبل   ÇÑ  Ïبدتر  خو
äشد  äÂ   نهاÂ کنند.  شناسایی 

  äÏکر ßپا ìÇبر ÑباæÏ áهر سا
  äÇندÏ ها    ÖÇمرÇ  Úقوæ  ÒÇ تا  کنند  می  مرÇجعه   äÇندÏ ÇÏکتر  به 
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نند. مرÇ ãÏمریکا بر Çین باÇ Ñæند که با Ñعایت  جدÏ ìندäÇ ممانعت ک 
  Òæبر ÒÇ äÇکافی می تو ÈÇخو æ ÊÑمناسب ¡ سپو ìنظافت ¡ تغذ

.Ïکر ìجلوگیر ÖÇمرÇ ìÑبسیا 

 

 صحت نظافت و حفظ 

  ÒæÑ مریکا هرÇ ãÏمبیشتر مر ãخانه حما ÑÏنه  کنند یÇÒæÑ ¡    Ñبا æÏ
  ÇÑ  Ïسرخو  ìموها کنند¡  می   ßÇمسو یا   Óبر  ÇÑ  Ïخو  ìها  äÇندÏ

  م ی کر  ای (  وÑæÏنتیهر ÒÇ ÒæÑ خوشبو کنندå بدÏ ÒÇ ä مرتباð می شویند.  
بو  Þعر مìضد   åÏستفاÇ می  کنند   ی)   ÇÑ  Ïخو  ìها  Óلبا  ðمرتبا  æ

شویند. ÇنوÚÇ محصوالتی که مرãÏ برìÇ تمیز نگه ÇÏشتن ظاهر یا  
  ÑنتشاÇ  ÒÇ  ìبه  جلوگیر  Þعر  ìبوÑها    کا  åشگاæفر  ÑÏ  ¡ برند  می 

Ñعایت    .Ïمیشو ÑÏیافت    نظافتعرضه   ìÇبر  ðمخصوصا شخصی 
 مهم Çست.  æäÂظیفه æ حفظ 

 

 مناسب  هٔ یتغذ
ها  یعنیمناسب    هیتغذ  Çغذ  äÏÑخوì   دی مف  Çبرì    نگه صحتمند 

همچن Çست.   äبد معن   نی ÇÏشتن  ها  یبه   Çغذ  äÏکر  Ïæمحد ì    که

Ò  äÏÑیخو Ïصح   ا  Êمشکال باعث    ì جد  ìها  ìماÑ یæب  یÂنها 

چنشوÏ یم Âنها  نی.  شامل  ها   Çغذ ì    ¡نمک شکر¡  که    ی چرب  ای Çند 

Òی Ïها   ا  Çغذ (مانند  ش  ÑÇÏìند   ¡åشد  Îنوش  ین یریسر  æ   ی دن یها¡ 

  .گاì (.ÑÇÏÒها
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 ی مراقبت از صحت روان 

مرÇ ãÏمریکا صحت ÇæÑنی ÇÑ مانند صحت جسمی مهم می ÇÏنند.  
به   ÇæÑنی  صحت 
  ÊحساساÇ چگونگی 

  ÑفتاÑ æ شخص ¡ تفکر  
æÑبر  ãهنگا  ÑÏ æ    äشد

مختلف با    Êمشکال  
می    Øمربو Òندگی 

با   مقابله   ÔæÑ همچنین   .Ïشی تشوشو  Ñفشا  æ  هاì    حæÑ ی  
  (Óستر).Ïشو می  شامل   ÇÑ     áشمو به  ÇæÑنی  صحت   Êخدما

Çست .    ضرÊÑæصحت ÇæÑنی ¡ ÑÏ صوÊÑ    متخصصمرÇجعه به  
شما نتوÇنید به فعالیت    کهسخت بگذÏÑ    چناÇäگر Òندگی بر شما  

  åÏستفاÇ ÇæÑنی  صحت   Êخدما  ÒÇ باید  بپرÒÇÏید¡   åمرÒæÑ  ìها
  åÑÇÏÇ مجدÏکنید.   äسکاÇ    Êخدما Çین   ÒÇ  åÏستفاÇ  ÑÏ شما  به 

 Ê شما ÇÑ محرã نگه می ÏÑÇÏ.کمک می کند æ معلوما 

 

 ی روان یبا سالمت فشارها ییآشنا
ÇæÑن  س  یکی  ی سالمت  مهم   ÏبعاÇ  ÒÇتعر  یالمت طبق   æ   فی Çست 

کامل   ییتوÇنا  ìبه معنا  یسالمت ÇæÑن   ¡یساÒماä صحت جهان 
Çبر ÏÇفرÇì  Çفایì   هانقشì  جتماعÇجسم  ی æی  ÑگاÒست.  ساÇ ì  

 خوÏ  طیکه بتوÇند با مح یشخص     ì  .ÏÑÇÏاÏ یÒ  تیÇهم طی با مح
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ÇجتماÚ)    یæ به طوÑ کل  گاäه یخانوåÏÇ¡ همکاäÇÑ¡ همسا  Ç)ìعضا 
  ¡Ïشو ÑگاÒسا Èن  یشخص خوÇæÑ áÏست که با تعاÇ ضا  یÑبخش    ت ی

 åندÒ مختلف ÏبعاÇ ÑÏپ  ی گ Ïفت.    شیخوÑ هدÇها  خو Ïتضاì    Ïخو
Ïن با   ÇÑایì  یبäæمقابل    ر  ÑÏ  æ  Ïکر خوÇهد  حل   Ïخو  äÑæÏ  æ

  ر یناپذ  Çجتناì   Èهای ناکام 
خوÇهد    مقاæمت  یÒندگ 

 Ïفر Çگر  ÇنجاÇÏì   ãشت.   äÇتو
Çکا  نی Ñها    æ باشد  ندÇشته   ÇÑ

نت  ÑÏمح  جهی به    طیبا   Ïخو
خوæ Ï    تینامناسب Ç ÒÇ ÑæÏ æنتظاÑ برخوÏÑ کند¡ به شخص  وåیش
 ÏیäÇگر  æمحد  ¡ÏÑÇنگذ  ãÇحترÇهات یì   Ï  æ  ÏیخوäÇگر    ßÑÏ  ÇÑ

ÑÏ هنگاã  خوÇÑ Ï    جاناÊیÑفتاÑ کند¡ ه  ی نکند¡ به صوÊÑ تکانش 
فرÏ   تیعصبان Çگر  نتوÇند¡   åÏکر  áکنترì  Ç  äÏÇÏ  ãنجاÇ  äÇنیتو 

 Ñنتکا ÑÏ ÇÑ به ش  طی با مح  جهیها Ïیخوåو    ÑنتظاÇ ÒÇ ÑæÏ æ نامناسب
م  ÏÑعلم   کند¡ی برخو نظر   ÒÇ  æی  ÇÑÇÏ ì   نÇæÑ   ی سالم   یصحت 

 . باشدینم

نقض    ¡ی ها¡ ÑÇæÂگ متعدÏ با æجوÏ جنگ   اä یÇفغانها ÑÏ طوá سال 
  گر یبه ÂموÈÂ ¡ÔÒ پاß¡ غذæ Ç موÏ ÏÑÇ   یحقوÞ بشر¡ عدÏ ãسترس 

 åÏبر ÑÏ سالم به äن جاÇæÑ Êمشکال  ÒÇ äکثر شاÇ ماÇ .ندÇنج م   یÑ ی 
هستند که ÑÏ    ییهاÏÑÏ   ¡ی ÇæÑ æن   یمتاسفانه مشکالæÑ Êحبرند.  

 ì های ناÇÑحت   اä یÒÇ مبتال  ìاÑی. بسمانندیموÏÑÇ پنهاä م  ìاÑیبس
. æ ÑÏطن ما  ÑÇÏندی ناخوÇسته äæÑÏ خوÏ نگه م  ایÇÑ خوÇسته    ی æÑح
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 åنگا äپنها äفغانستاÇ   حتÇÑشتن ناÇÏ هایì  حæÑب  ی ÒÇمی    Êæقضا
 ÏیäÇای گر åÇÑ هاجستنì فÇیخر  Çبرì ÇÑ äÂ äماÑÏجی    .Ïبو 

Çمر  ÑÏ تشخ  یÇæÑن  یسالمت   ìبرÇ   کا ی ÇلحمدÇهللا   æنا    صی منبع 
Çفغاناä    یعالÌ ها æجوÇ .ÏÑÇÏ Ïنجمن ÏعوÇ ÊسالمÇنوÚÇ     یÇÑحت 

ÇæÑن   کایÇمر  میمق  سالمت   äمتخصصا که   ÏÑÇÏ  ÑفتخاÇ  ( Âمو    ی ( 
 Çبر (äفغاÇ äÇÏمر æ äناÒ)ì  ÇÑ åÑæمشا Êئه خدماÇÑÇ æ ی کمک äگا  

Ñنج    æ ÒÇطن¡  ع یمهاجرÊ نا بهنگاæ ã سر  نیکه ÑÏ ح  یبه پناهندگان 
æ    یم Ïل  ÇìفرÏÇ   ایبرند  به  Òندگ   ÒìگاÑسا   لیکه  با    دی جد  یبا 

ها  ¡ی ÇæÑن   یناÇÑحت   Ñفشاì  حæÑجه    ای  یÇمو  åæندÇ  æ  ÓسترÇ
 . هستند¡ ÂماåÏ خدمت هستند

 

 م؟یخود به دنبال کمک باش یسالمت روان یبرا یچه زمان
ßÑÏ   تیهدÝ ما ÂموÔÒ پناهندگاä تاÇ ÏÑÇæ åÒفغاÑÏ ä موÇ ÏÑهم

ها  ص¡یتشخ نشانه   æ ÇæÑن   ìعالئم  حما  یسالمت   æتی  Ç  æی Ïجا 
برì  Çفضا شکوفا  Çìمن  به  æ    ییکمک   ÏÇفرÇ  äشد توÇنمند   æ

 Ð ÑÏ .ستÇ ها åÏÇن   یلست برخ   لیخانوÇæÑ سالمت Êخدما ÒÇی    ÌÑÏ
کمک    ریعالئم Ò  ییتاÑÏ ä شناسا  نوåÏÇخا  Çìست که به شما Ç æعضا

کمک مناسب    ìجستجو  ìبرÇ  دیتوÇن  یچگونه م   نکهیکند Ç æ  یم
   .د ی ریتماÓ بگ

Ðکر شدÑÏ  å شما    ریکه Ò ÑÏ  یم یÒÇ عال  یک یکه    دی متوجه شد  Çگر
ÑÏ    یسالمت ÇæÑن   نیÇ ÑÏسرæ Úقت با متخصص  دی æجوÏÑÇÏ Ï¡  با

 .ÏÑÇÏ  اÒیتاä  به کمک ن  لیعضو فام ا یشما æ  رÇی. ÒدیتماÓ شو
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 اطفال 
—  äÏکر Èکو æ لت 

 äÏÒ    اÏ یفر —

— ÇæنزÇì جتماعÇی ÒÇ  ÏیäÇگر   
 بدì    äصدمه ÏÑÇæ کرäÏ  به Çعضا  —

— ÓحساÇ  Óب تر æل  میÏ äæل یبد 
 أÓ یæ   یÇحساÑÏ Óماندگ  —

— äÏکر ÑÇÑÏÇ  جر ÑÏیäب  اÇیخو äد 

 "ÒÇ تو متنفرã" ای " رãیخوÇهم بم ی"م  گفتن —
 

 بزرگساالن و سالمندان 
 کنترá کرÇäÏضطرÈÇ  ایæ  ی نگرÇن  ¡ی ÇحساÓ ناÇÑحت —

— ÓحساÇ  ¡åت¡ یعصبان شک¡  گنا 

 با خانوæÏ æ åÏÇستاì   äپرخاشگر ای اÏ یفر —

   æ خلق  ÑÏì خو رÊÇییتغ —
  أÓ یæ   یÇحساÑÏ Óماندگ  —
— äæلی بدÏ گر یل ÒæÑ یفر  ه¡یهر Ïغی چ ای ا  äÏÒ 

—  äÏÑب ایخوÇی خوäحد  شیب  د ÒÇکم یلیخ  ای   
   ¡ ی æ خوÏکش   گرäÇیبه Ï   ایخوÑ  æ Ïساندä بهضرÑ  فکر  —
— ÑæÏì فعال æ ãÏمر ÒÇها  تیì  áمعمو 

 معقوá  ریغ یکالم   Çìستدالá ها —

 ÇÒæÑنه مانند مرÇقبت ÒÇ کوÏکاÇ ÑÏì   äنجاã کاÑها یناتوÇن —
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Connect to Resources:   به منابع áتصاÇ 

info@aamo-usa.com   Tel: (623) 282-2266 
info@qazizadafoundation.org    Tel: (310) 985-3845 

 

 ؟   پرداخت خواهد شدآیا مصارف طبی من 

Ç به   åپناهند ÏÇفرÇ یهمهÊکثر  االÇتا حد  ¡åمتحد    ÒÇ هشت ماå پس 
Çمریکا¡   به   ÏæÑæ ÒÇ  معالجو  مهیب  ی نوعì  لتæÏ ی    ÑÇÏÑبرخو

صحی  شوندیم  ìها  ÊÑæضر همه   ÝÑمصا صحی  بیمه  Çینکه  با   .
مهم شما ÇÑ می پرÏÒÇÏ ¡ ممکن Çست خدماÊ چشم یا ÏندäÇ شامل  
äÂ نباشد . بهتر Çست پس ÏæÑæ ÒÇ به هر چه ÏæÒتر æظیفه پیدÇ کنید  
مستفید   خصوصی  صحی  بیمه   ÒÇ کاÑفرما   Ýمصر با  بتوÇنید  تا 

سن    ìباال یا  باشید   áمعلو Çگر  ÇیاالÊ    65شوید.  æÏلت   ¡ باشید 
 ÇÑÇئه می کند.متحدå بیمه صحی ÇÑیگاä به شما 

 

 چه نوع خدماتی به افراد معلول ارائه میشود؟ 

قوÇنین ÇیاالÊ متحدÇ ÒÇ åفرÏÇ معلوá محافظت æ حمایت می کند.  
  Õمخصو Êبه شما کمک می کند تا با خدما Ïمجد äسکاÇ åÑÇÏÇ
مهاجرین معلوÂ áشنا Â ÒÇ æنها ÇستفاåÏ کنید. بیمه صحی æ کمک  
  æ Çست   åشد گرفته  نظر   ÑÏ  áمعلو مهاجرین   Õمخصو  ìنقد

ت می   åمتحد  ÊیاالÇ به   ÏæÑæ  ÒÇ پس  وÇنندخوÇستاÑ  مهاجرین 
 شوند.  اÊÇÒیÇمتÇستفاÇ ÒÇ åÏین 

mailto:info@aamo-usa.com
mailto:info@qazizadafoundation.org
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 ششم  فصل

 خدمات اجتماعی 
 

Ç  یæقت م   االÊیبه   åس  یمتحدÑجتماع  د¡یÇ  Êی مختلف  یخدما  
Ç ÑÇمقد æ ÚÇنوÇ .شما باشد ÓسترÏ ÑÏ ستÇ نی ممکن    ÒÇ Êخدما

Ï  یمکان   äمکا   اÑیبس  گریبه 
Çست  Êæمتفا  .    äسکاÇ  ÊÇÑÇÏÇ

م  شما    Ïیمجد    ÑÏ تا  توÇند 
Ïسترس  ییشناسا  æی    Êخدما به 

شرÇ  یÇجتماع Çæجد  شما  Çست  ممکن  باش  طیکه  کمک    دیÂنها 
æل  م   یکند¡  هم  شما   Ïن   یخوÇمح   د یتو جد  طیبه   ÚجتماÇد ی    äتا

Çجتماع  ییÂشنا  Êخدما  æ به   æ  åÏنمو مستقل    ی حاصل   Ñطو به 
  .دیÇÏشته باش یÏسترس

  ی منابع  هابه شموá خدماÊ¡ کمک ها¡ لباÓ    یخدماÇ Êجتماع
خدماÊ ممکن    ن یقرÇÇ .ÏÑÇÏ ÑÇست که Ï ÑÏسترÇ ÓفرÏÇ جامعه  

ÇÑ ستÇیäسو   ا ی  گا ÒÇ کم ÝÑبا مصاì  نجمن هاÇ ¡ لتæÏì  ر یغ  
 ) ÇÑÇئه شوÏ.ی( مذهب ینیì ÏساÒماä ها  ای یمرÏم æ  یÇنتفاع

 

   یبه خدمات اجتماع یدسترس  ازاتیامت
جامعه    ßÑÏخدمات  æ  Ïخت  یخوÇ  ÑÏ م   اÑیکه   ÑÇقر به    رÏ یگ  یشما 

 ÒÇ خدماÊ ممکن    یشوÏ.بطوÑ مثاá¡ برخ   یشما منجر م   ییخوÏکفا
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مال  مشکل   ÊÑصو  ÑÏ شما    ìاÒهاین  ای   یÇست  به   ÕیخاÑا ì  
  افتن یممکن Çست به شما ÑÏ    یÒÇ خدماÇ Êجتماع   یبرخ     .Ñسانند

  ی خدماÇ Êجتماع   ریکمک کنند. سا  یسی شغل Â æموختن ÒباÇ äنگل
تاä    لی با فام  یح یتفر  ìها  تیشرکت ÑÏ فعال  ÇÑì برì  Çفرصت ها

با ÇفرÏÇ  ییÂشنا ìبرÇ یفعاá بوÑÏ äÏ جامعه åÇÑ خوب  کند. یفرÇهم م 
 Ïباعث کم   گری æ ستÇشیتشو  ی    æ حæÑ Ñیفشا  (Óستر)   یناش    ÒÇ

ÑگاÒساì    فرهنگ جد  کی با æ Ñیم  دی کشو Ïنهاشو ÑÏ .شنا  ت¡یÂ یی  
  س¡ یلوهمچو پ ìبه خصوÕ خدماÊ ضرÑæ ¡ی با خدماÇ Êجتماع

 . دینما  یم نی شما ÇÑ تضم تیÇمن Ç æمن

 

 یاجتماعانواع  خدمات 

  ÊجتماعخدماÇمختلف  ی ÚÇنوÇبرخ  ی æ ندÑÇÏی    ÊÑنها بصوÂ ÒÇ
ÇÑیäم   ای  گا  ÓسترÏ  ÑÏ کمتر   Ýمصر خدماÊ    یبا  باشند.  

ها  یÇجتماع  äماÒسا æÏلت¡  توسط  Çست    ¡ یمرÏم   ìممکن 
خصوص  ای  ¡یمذهب خدماÊ    یمشاغل   ÑÏ جوÇمع  شوند.  ÇÑÇئه 

بس  Ïخو  äساکنا به   åشد Ç  اÑیÇÑÇئه   ÑÏ هستند.   Êæنجا یمتفا  
که ممکن    یÒÇ خدماÇ Êجتماع  یÑÏ موÏÑ برخ  ìشتر یب   اÊیجزئ 

Ç  ÑÏ ب   االÊیÇست   Êمعلوما  ¡Ïشو ÇÑÇئه  شما  به   åشتریمتحد ì  
 .دیینما یم  کسب 

 

 



 

 ٥۱   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 س یو پول اضطراری ( عاجل ) خدمات 

ÇÑÇÏ معÇهمه جو ì  طفائ  س¡یپولÇ ÊÇÑÇÏÇطب  ه ی Êمرکز خدما æ ی  
کنند Â ÒÇ æنها    یم   یعاجل هستند که به باشندگاä خدمت Ñسان 

م  پول   Çگر   . ندینما  یمحافظت  شد  سی با   æبرæÑنها    دیبا  د¡ یÂ به 
ندÇشته    یÂ ÒÇ æ æنها ترس دیگوÏ Ôه 

نمدیباش Çگر  پول    دیتوÇن   ی.     س یبا 
åÑæنما  محا  ÑÇتقاضا  د¡ییبرقر ì  

کمک ÑÏ    افتیì ÑÏ . برÇدی ترجماä کن
 ÑÇضطرÇ ت  ¡ìموÇقع  نمبر               لفوä ی با 

گ )  ٩١١(    Óدیریتما   .  äباÒ با  Çگر 
  ÇÑ  Ïخو مطلب  توÇند  نمی  Çنگلیسی 

   ÜÜ کمک   »  äچو  Êلغا Çست  کافی   ¡ عاجل  Helpبگوید   » یا   «   
Emergency    äقطع نکنید. قطع نشد ÇÑ äتیلفو æ کنید Ïیا ÇÑ «

به    äتیلفو  ØتباÑÇ متصدì   عاجل  åÑÇÏÇ    äمکا تا  کند  می  کمک 
  شما ÇÑ شناسایی کنند.

 

 خدمات عمومی 

خدماÊ عمومی به همه ÇفرÏÇ جامعه ÇÑÇئه می شوÑÏ  .Ï هر جامعه  
:Ïمی شو åÑشاÇ عمومی Êیج ترین خدماÇÑ ÒÇ ینجا برخیÇ ÑÏ 
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 پولیس 

ÇفسرäÇ پولیس ¡ خدمتگاæÏ äÇÑلتی هستند که æظیفه محافظت  
ÒÇ مرæ ãÏکمک Ñسانی عمومی ÇÑ بر عهدÑÇÏ åند. Çگر Çفسر پولیس  

به شما ÏستوÑ توقف Ïهد  
ه  کنید.  توقف  میشه  باید 

  ÇÑ پولیس   ÑستوÏ
  ÑÏ  æ کنید   ÊعاÇمر

پولیس   با  نتوÇنید  Çگر  کنید.   ÑفتاÑ  ÈÏمؤ  æ  ãÇÑÂ پولیس   Ñحضو
صبوÑ باشید. ÑÏ صوÊÑ  تقاضا کنید æ    کنید¡ باید ترجماä  مکالمه  

  ÇمکاÇ åÑÇÏÇÒÇ äسکاä مجدÏ کمک بگیرید.

 

 عامه   یکتابخانه ها

  ìها æ    عامه کتابخانه  کتب   ìÇÑÇÏسا  æری   ÏÇمانند(  موCD  æ  (
)DVD ¡ ستÇ (Çکه برì   مانت گرفتنÇ

ÇÑیäهستند.   گا  ÓسترÏ  ÑÏ  äساکنا  
کتابخانه    ÊمکاناÇ  ÒÇ  åÏستفاÇ  ìÇبر
  ÇÑ کتابخانه ÊÑباید کا äÂ ÒÇ ÌÑخا ÑÏ

  ت ی مانند فعال  یÇضاف   ì هاتقاضا نمائید کتابخانه ها Çغلب برنامه  
Çبرì  äکاÏکو    æ ها م   ìبرÇ  یسیÇنگل  ìصنف  ÇÑÇئه   äگساالÑی بز  

برÇ ìÇستفاåÏ عمومی Ç ÑÏختیاÑ    هاæ ممکن Çست کمپیوتر  Ïهند.
 ÇÏشته باشند.
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 عامه  یهاپارک 
Çها بر ßÑپاì  ها   تیفعالì  فضاì  پ   دä¡ ی æÑ ì¡  æÏ  اåÏیباÒ مانند 

  ìÒبا ìنهاÇمیدÇبرì  ÊÑسپو      äÏکر
ÏسترÓ    ای  ÑÏ ÇسترÇحت   æ نشستن 

بعض ÑÇÏند.   ÑÇقر  ãÏمر  ãیعمو    ÒÇ
ÇÑÇÏ ها   ßÑپاì   ها  äمکاì  له¡ یم  

 ز یÑÏ موÏÑ چپاßÑ ها    هستند.  یÒÑæش   ìها   نیÒ æم  ìباì  Òها  نیÒم
 ÑÇÏ ìند. برÇ یمقرÇÑت  د¡یتوÇن ینم   ای دیÇنجاÏ ãه  دی توÇنی که م ìها

Ñ ¡áن  ختنیمثا  Òباله مجاÒستی  Ñتا  ÒÇ ها بعد ßÑپا æ بسته    یک ی
ì محلی ÇÑیگاÇ äست æلی ÏÑæ به باÛ هاì  پاßÑ هابیشتر   هستند.

 ملی Ç æیالتی ممکن Çست مستلزã پرÇÏخت فیس باشد.

 

 یاجتماع ای یح یمراکز تفر
توÇنند    یهستند که مرãÏ م   ì مکاä ها  یÇجتماع   ای  ی حیتفرمرÇکز  

Çبرì   فعال  ÑÏ مختلف    ìها  تیشرکت 
  ÑÏطیمح  کی Â هم Ïمن گرÇنمونه    .ندی
Ç  ییها  ÒÇ ت یفعال   نی    ÒÇ عباÑتند  ها 

Òبا  æ ها ÔÒÑæì  ها¡ صنف هاì   کت    ای  ی میتعلÑافتن یمشا    ÑÏ
  یحی بر ÇساÓ عالئق مشترß. مرÇکز تفر  یجمع  ìها  ییگرÏهما

 Çبر برì  Çهم  هم   æ  äگساالÑبزì   م  æ Çست   Òبا  äکاÏبه    یکو  äÇتو
ÇÑ ÊÑیصوäخت    ای  گاÇÏسترس  ت یبه فعال   س یف با پرÏ شت.   یهاÇÏ 



 

 ٥٤   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 پوسته خانه 

Ç  ÒÇم   ن ی شما    ا ینامه    دیتوÇن   یجا 
Ç بفرست   ìبسته   ÇÑ  Ïدیخو    äهمچنا

åÑÇÏÇ ÒÇ پوسته خانه نمبر    د یتوÇن   یم 
پوست  Õپوسته  دیبخر  یخا Ïفاتر   .

Ç  ÑÏ یخانهÊلت    االæÏ توسط åمتحد
 شوند.  یفدåÑÇÏÇ áÇÑ م 

 

 ی دولت  یانواع کمک ها

Çجتماع  Êخدما م   یمختلف  یæÏلت  ÇÑÇئه   ÇÑبرخ  ی که  ÒÇ    ی Ïهد 
Çنها فقط برÂ ì    ÏÇفرÇها  ا ی åÏÇخانو ì  Çجد شرÇæسترس  ط یÏ ی قابل 
.Ïهند بوÇخو  Çست تغذ  ن یÇ ممکن æ هستند Êæه¡یبرنامه ها متفا  

مال  ها  ایæ  یکمک  ها  یصح  ìکمک  برنامه  Ïهند.  ÇÑÇئه   ÇÑì 
  ت یریمد  یæÏلت  یمعموالð توسط ÊÇÑÏÇ خدماÇ Êجتماع  یæÏلت

æ  یم  مشخص  یÒمان   ìها  ت یمحدÏæ  شوند  قوÇعد   æی   Çبر ì  
 ÇشترÑÇÏ ßÇند. 

کمک ها    ریتوسط æÏلت فدæ áÇÑ سا  یæÏلت   ÒÇ ì کمک ها  یبرخ
ها æÏلت  محل  یالتیì  Çتوسط   æ هم  یم   ن یتام    ی به    ن ی گرÏند. 

برنامه ها  ل¡یÏل  Ç  ریفهرست شدì  Ò ÑÏ åهمه  ÑÏì    ÑÏ هر جامعه 
Çشر Çæجد   .Ïبو نخوÇهد   ÓسترÏطی  Çبرì  ها ì    ÑÏبرنامه  کمک 



 

 ٥٥   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

  ت یفعال   هب   اÒی مختلف متفاÇ Êæست æ ممکن Çست ن   ìمکاä ها
ÑÏ    ریی مانند تغ  د یبه ÇساÇ ÓطالعاÊ جد  نیچن خاæ Õ هم  ìها

Ç åÑÇÏÇسکاä مجدÏ به شما ÇÏ.    ÑÏشته باشد   اÒ یÂÑÏمد ن   ای  فه یæظ
برخ  یÏسترس ها  ی به  برنامه   ÒÇì    هدÇخو کمک   Ïموجو

  ن ی به Ç  یکرÏ¡همچناä بهتر خوÇهد بوÏ که خوÏتاä نحوÏ åسترس
ÇÑ  ی برنامه هاÏدی ریبگ ا . 

 ÒÇ ینجا به برخیÇ ÑÏ  لتی که به مهاجرینæÏ ìها ãÇگرæپر æ برنامه
:Ïمی شو åÑشاÇ کمک می کنند  

 کمک نقدی یبرنامه ها

  æÏ ¡مشکل هستند ÑچاÏ ظیفهæ مینه یافتنÒ ÑÏ که ìÏÇفرÇ ìÇبر
می  مؤقت  مالی  کمک  ÇÑÇئه  به   ãÇگرæپر
 ìها فامیل  به  مؤقت  کمک   » پرÒÇÏند: 

  ) Çæلدین  TANFنیاÒمند»   Õمخصو  (
  ìÇÑÇÏáطفاÇ    ìنقد کمک   » æäپناهندگا  «    

 )RCA   äæمتأهل بد æ Ïمهاجرین مجر Õند.) مخصوÒفر  

 

 ط یواجد شرابرنامه کمک خاص 

مجدì    ÏاÑیبس  äسکاÇ  ÊÇÑÇÏÇ  ÒÇ  Ç جا  ن ی به   ÇÑ کمک    ì برنامه 
م   یپناهندگان   ìبرì   Çنقد ÇبتدÇ    یکه   ÑÏ Çما  کنند¡   Ñکا خوÇهند 

  ن یکه Ç ÑÏ  یÏهند.  پناهندگان   یÑÇÏند¡ ÇÑÇئه م   یبه کمک مال   اÒین 



 

 ٥٦   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

م   áقو Çند   åÏکر  ãنا ثبت  کاÑ  یبرنامه  æقت   ÚسرÇ  ÑÏ که    Ï ìهند 
Çبرì  پ  Ïیخو Çنها ط  دÂ  ¡Öعو ÑÏ .قامت    ٦تا    ٤  یکنندÇ áæÇ åما

Ç  ÑÏ  ÏیخوÊمال   اال کمک   åشغل   ¡یمتحد  åÑæیمشا    Êخدما  æ
Ñیاب یکا ÑÏندینما یم  افتی. 

 

 )   SNAPبرنامه کمک تغذی مکمل ( 

Çنی  Çبر  áÇÑفد عا  ìبرنامه  که   ÏÇفرÇخر  دی جهت  به  ÑÇÏند    د یکم 
Çغذ  ÏÇست.   ییموÇ  åشد Ç  فرÇهم    ÑÏ ت  نیÑکا شخص  به    ی برنامه 

توÇنند    یشوÏکه هر ماå م   یåÏÇÏ م 
 Çبر  äÂ  ÒÇì  مع  هیته  ÑÇینیمقد 

  ÏÇموÇکنند   ییغذ  åÏستفاÇ.  
توÇنند با مرÇجعه به    یم   نیمهاجر

æÏلت غذÇ  ستفاÇåÏخوÇستاÑ    ی محل  یÏفتر  کمک   ÒÇشوند.    یی 
Ç ÑÇفام   نیمقد ÏÇفرÇ ÏÇعا  لیکمک به تعد æگر    یبستگ   دیÇ .ÏÑÇÏ

Ç گرفتن ÒÇ مت  نی پسÇیÒتییتغ  اÇعا  یر æ åÒÇندÇ ÑÏشما    لیفام    دی
 . دیبه Ïفاتر مربوطه ÑÏ محل خوÇ ÏطالÏ Úه دیصوÊÑ گرفت¡ با

 )  SSIعاید تأمینی مکمل ( 

Çبرنامه کمک نقد  کی  نیì  Çبر áÇÑفدì   ÏÇفرÇì   ست که نابÇنا¡ ی  
 äÇباال ایناتوì عا ٦٥ æ هستند áند   یکم دیساÑÇÏعا ای ðصالÇد ی  

 ندÑÇند.
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 فرزندبرنامه کمکی مراقبت از 

طفل    ÒÇ مرÇقبت  کم   Ýمصر با  یا   äیگاÇÑ  Êخدما جوÇمع  برخی 
Çبرì   ها  ل یفامì    ئه می کنند تاÇÑÇ لدبا عاید کمÇæنی    Ñنند کاÇبتو

  کنند یا به Ïنباá کاÑ بگرÏند.

 

 غیر دولتی  یهاکمک 

یا با   شهرæندäÇ  یمال   ìکمک هابرخی ساÒماä هاì خدماتی با  
  ìکمک ها ÒÇ ترکیبی äÇندæشهر    æمی    یمال   ت یحما åÑÇÏÇ لتæÏ

  .Ïهشو نظاÇì   ÊÑرåیمد  ìهائت یÂنها   äشاÑکا بر  که  ÑÇÏند 
با  کنندیم   æدی   ÔÑÇهاگزì   فعال   یعموم  åÑباÑÏ   ì هاتیساالنه 

äهستند.  شا Çلت جدæÏ ÒÇ ماÇ ¡ئه کنندÇÑÇ 

 Çین نوÚ ساÒماä ها معموالð جز یکی ÒÇ سه Ïسته Ðیل هستند: 

 

 )  NGOسازمان های غیر دولتی ملی (

äماÒهاساì  لت یغæÏیمل  یر  
äمکا  ÑÏ  ÇÑ  Êهاخدماì    سرÇسر  ÑÏ

م  ÇÑÇئه   Ñکنند ی کشو    ðمعموال که 
مرکز Ïفتر  شهر    کیì    ÑÏتوسط 

ساÒمانده برخشوندی م   یبزÑگ    ی . 
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ÇÑÇ ÇÑئه Ïهند که به پناهندگاä کمک کند.    یممکن Çست خدمات
Ç Úنو æ áپو ¡ÑÇمکان  نی مقد ÒÇ Êیخدما  Ï äگریبه مکا   Êæمتفا

Ç ¡ستÇیبس ماÑاì  Ð Êنها خدماÂ ÒÇم    لی ãنجاÇ ÇÑه یÏ:ند  

 åÑæامش •

•  Êضعیت مهاجرæ مینهÒ ÑÏ هنماییÑ 

 کوÓÑ هاì لساÇ äنگلیسی •

• áشتغاÇ Êخدما  Ñکا æیاب ی  

 خدماÊ ترجماä شفاهی æ کتبی  •

 

 )   CBO(  یانتفاع ری غ یاجتماعسازمان های 

ها    äماÒسا محل   کیÇ  ÑÏین  خدماÊ    کنندی م  تیفعال  یجامعه   æ
ÇÑ    یÂ æموÒش   یÇجتماع  ¡ی حیتفر

.  Ïهند   یجامعه ÇÑÇئه م   ìبه Çعضا
ها  کی  äماÒسا  ÒÇ  Úنوì   مÏی مر   

شما نیز  که ممکن Çست ÑÏ جامعه  
  ت یæ قوم  یÇصل  تیÇست که به ÇساÓ مل  ìساÒماä ها  ¡   فعاá باشند 

ساÒمانها توسط پناهندگاæ ä مهاجرäÇ   نیÇ   Çست. دåی گرÏ  لی تشک
Ç یسابق Ïشا  جا æ åد یشد  Çبر Õبرنامه خاì  شته    د یجد  نی مهاجرÇÏ

  جاÏ یÂموÔÒ کالنساالÂ ÒÇì  Ç ¡ äنها به ÇÑÇئه کوÓÑ ها  یباشند. برخ 
ها برگزì   ÑÇگرæپ   æ  äناÒì    äÏقاکرæ تفر  یفرهنگ   عی  æی م   یحی  

 پرÒÇÏند. 
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  دینی ( مذهبی )  سازمان ها

Çست شامل کل  ن یÇ مانها ممکنÒسهیمساجد¡ کن  ساها¡یسا    æ ها
ÇساÓ    ریسا به   Ïعملکر  äشا  åعمد  Ýهد که  باشد  ها   åتگاÏعبا

Çیهد Êا  Ïع  ینی  ÑÏ Çست.   äها  ن یشا  äماÒسا  ¡äماÒì  Ïی نی  
  ی مذهب  æìجوÑÇÏ Ïند که ممکن Çست ÒÇ ساÒماä ها  زین   ìاÑیبس

  æ مذهب  ایمختلف ÕشخاÇیکمک مال   ی  ÑÏنها    ایکنند    افتیÂ به
  åÏÇخانو  æ  ÏÇفرÇ به   Êخدما ÇÑÇئه  Âنها   Ýهد Çما  باشند¡  متصل 

مذهب  اÒمندین   ìها تعلق   ÒÇ نظر   Ýم   یصر برخباشدی Âنها  ÒÇ    ی . 
ها  ÓÑکو Çنگل  Âìنها   äیسیلسا    äکالنساال  Õمخصو  ÑÇبرگز

برخ  یم   æ توÒ  یکنند  مانند    عی به  خانه  æسائل   æ  Óچر یفرن لبا  
 پرÒÇÏند.  یمستعمل م 
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 هفتم   فصل

   میتعل   و آموزش 

Ç ÑÏیاالÊ متحدå ¡ همه Çطفاá ¡ صرÝ نظر ÒÇ قابلیت¡ جنسیت ¡  
  ÔÒموÂ ÒÇ جتماعیÇ مذهب¡ تمایل جنسی¡ یا طبقه ¡ ÏÇسن ¡ نژ
  æ قوÇنین   æ Çست   äیگاÇÑ æÏلتی  مکاتب  شوند.  می  مستفید 
  ìÇبر  ìÑجباÇ مکتب   .ÏÑÇند  Ïجوæ ÂموæÏ ÔÒلتی   åÑبا  ÑÏ بیÇÏÂ

  ÒÇ  áطفاÇ نو  ìسالها تا   æÏمیشو  Úæشر طفولیت   Õخا سنین 
  ÇÑ ìÑجباÇ ÔÒموÂ ìÇقیق برÏ یالت سنÇ مه می یابد. هرÇÏÇ نیÇجو
  ÒÇ äطمیناÇ که  با ÏÑÇÏ ÑنتظاÇ لدینÇæ ÒÇ تعیین می کند . مکتب
  ÑÏ مختلف Þطر ÒÇ نهاÂ کمک به æ مکتب ÑÏ Ïخو áطفاÇ ìحاضر

 ÂموÇ ÔÒطفاá خوÇ ÏشترßÇ کنند. 

 

 وانان ج نواطفال و 

  äقانو نظر   ÒÇ Çست.   äیگاÇÑ Çمریکا  سرÇسر   ÑÏ æÏلتی  مکاتب 
نمی   æÏلتی  مکاتب  æÏلتی 
مذهبی   Çæبستگی  توÇنند 
مکاتب   باشند.  ÇÏشته 

Çکثر  ÑÏ مناطق    خصوصی 
  ÒÇ ست ¡ برخیÇ Ïمریکا موجوÇ

 مجانی  Çین مکاتب Çæبستگی مذهبی ÑÇÏند. مکاتب خصوصی 
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  نبوåÏ ¡ فیس ÑÏیافت می کنندæ ممکن Çست گرäÇ نیز باشد.

  åمتحد  ÊیاالÇ  ÑÏ سطح Ñش  چهاÒموÂ ی  Çبر ì  áطفاÇ    .ÏÑÇÏ Ïجوæ
ممکن Çست ÇختالÝ    کنند یم   ل یصنف تحص  ن ی ÑÏ عÇطفالی که  

  Ç2لی    Ç ¡1گرچه Çکثر Çطفاá معموالð حد Çکثر  ÇÏشته باشندسن  
پسرها æ    ¡یÑÏ مکاتب æÏلت  ساá با یکدیگر تفاÊæ سن ÑÇÏند.
 Ñحضو ßمشتر Ýصنو ÑÏ خترهاÏ  ابندی یم. 

 

 ی در مکاتب دولت یچهار سطح آموزش

از  برPreschool  ìÇ  مکتب   قبل  ÂموÒشی  مرحله  یا  سطح  Çین   :
  áطفاÇ3   لیÅ5   .ستÇ áسا   ìÑجباÇ قانونی Ùلحا ÒÇ مکتب ÒÇ قبل

 Ç æلزÇمی نیست¡ æ معموالÇÑ ðیگاä نیست. 

سالگی)    5سطح با کوÏکستاÂ äغاÒ میشوÇ :  ) Ïین  مکتب ابتدایی
 سالگی) . æ12 تا صنف پنجم یا ششم ÇÏÇمه می یابد( 

Ç :  æین مرحله یا سطح برìÇ پسرäÇ دورۀ متوسط یا لیسه مقدماتی
äÇخترÏ  12    ششم یا    14تا Ýصنو áبه شمو ðست ¡ که معموالÇ áسا

 هفتم Åلی هشتم یا نهم Çست. 

ساÇ áست æ معموالð شامل    Å18لی    Ç14ین سطح برÇ ìÇفرÏÇ    لیسه :
  ìها ãÇگرæیا پر ÊماÇلزÇ نی کهÇÏست. شاگرÇ همÏÒÇæÏ نهم تا Ýصنو

 کنند ¡ موفق به ÑÏیافت شهاÏتنامه لیسه  Çین مرحله ÇÑ تکمیل می  
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 عالی می شوند. 

سابقه  عالی  لیسه  نامه   ÊÏشها یا   ãپلوÏ ÇÏشتن  با   äÇÏشاگر
میتوÇند ÑÏ کالج  æ پوهنتونها تحصیالÊ خوÇÏÇ ÇÑ Ïمه بدهند¡  
  ÔÒموÂ نیست.   äیگاÇÑ عالی   Êتحصیال که  Çست  توجه  قابل 

به   نسبت   æ Çست   Ïموجو نیز  لیسه   ÒÇ بعد  æ    ها  کالج شغلی 
 پوهنتوä ها ÇÒÑÇنتر میباشد.

 

 کالنساالن    یبرا   یآموزش ی فرصت ها

  اÏ یهرگز Ò  میتعل   ìبرì   Ç فرÏ  چ یکه ه Çمریکایی ها ÇعتقاÑÇÏ Ïند   
فرصت هاÂ ìموÒشی برìÇ سالمندæ äÇ    . ستیجوäÇ ن   اÏیÒ  ای  ر یپ

  .ÏÑÇÏ  Ïجوæ باال  سنین   ÑÏ  äناÇجو
معایب    æ مزÇیا  باید  مهاجرین  Çما 
  äÏکر Ñمقایسه با کا ÑÏ ÇÑ تحصیل
تحصیل   باشند.  ÇÏشته  مدنظر 
  ìها فرصت   åیندÂ  ÑÏ Çست  ممکن 
 åÏماÂ  Ñکا  æ æظیفه   ìÇبر  ÇÑ  Èخو

خوæ Ï خانوåÏÇ خوÏ    تیحما  ìبرÇ  نیمهاجر  یæل کند. بهتر Çست  
  Ñکا  áمشغو   ðÇÑفو که  هستند   Ñشوند مجبو  ìÇبر  ÔÒموÂ  .

  ÊیاالÇ  ÑÏ  äیم کالنساال   Çبر باشد.   äÇگر ì    ÒÇ اÑیبس  ìتوÇند 
تماã   نه یگز  ن یبهتر  ن¡یمهاجر  Ñکا Çست  به    ممکن  Ñفتن   æ æقت 

 . æقت باشد مه یمکتب ن 
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  ìÇبر ÇÑ ìÑشی مختلف  بسیاÒموÂ ìفرصتها ÊجتماعاÇ کثرÇ 

 مندÇÑÇ äÇئه می کنند مثل: سال 

 صنف هاì خوÇندæ ä نوشتن ÒباÇ äنگلیسی   •

 وتر ی کمپ لیÒÇ قب  ìها نه یÒ ÑÏم کوÓÑ هاì تعلیمی  •

•  ÁالنشاÇÑÇÏ ìتهاÑمها æ ¡ جیÑخا ìها äلسا ¡ ìتکنالوژ 

 )  ÏGEDیپلوÇ ãنکشاÂ ÝموÔÒ عمومی (  •

 صنوÝ برìÇ کالنساالä که Ïیپلوã لیسه ندÑÇند.  •

•  æ ìتخنیکیمکاتب حرفو 

•   ÑÇساله برگز æÏ ìها ãÇگرæپر ðجامعه ( معموال ìکالج ها

 می کنند) 

•  ìها ãÇگرæپر ðکالجها یا پوهنتونها ( معموالÑساله   چها

 بر گزÑÇ می کنند) 

مکاتب فاÇ ÛÑلتحصیل ¡ کوÑسهاì پیشرفته مختلفی  •

 ÑÏ بسیاÒ ÒÇ ìÑمینه ها ÇÑÇئه می کنند. 

تفاÊæ هستند.  مصاÝÑ صنوÝ مکاتب æ کالج ها با یکدیگر م 
æضر Ïگر شاگرÇ کالج ها æ کثر مکاتبÇ ÑÏÑ مالی Êبه مساعد Ê

 باشد ¡ کمک مالی Ç ÑÏختیاÂ Ñنها قرÑÇ می گیرÇÏ  .Ïشته
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 CULTURAL ADJUSTMENT  -  انطباق یا تطابق فرهنگی 

Ç  ی به طوÑ کل بر خالæÑ Ýشها  االÊیمکاتب   åمتحدì  Ñی سیتد  
  س یتدÑ  وåی کشوÑها که ش  یÑÏ برخ

سخنرÇن  فقط   äیشا     Ýطر  ÒÇ
م   äÇÏستاÇط یمح   کی ¡     باشد ی  

æ    اÑیبس  یÑÏس  ÒموÂ مشاÑکت 
ب   áنیفعا    äÇÏستاÇ  æ  äÇÏشاگر

تفکر  ÑÇÏند به  همچنین     ی شخص. 
Ïشاگر مساعی    هر   æäشا    ÔÒÑÇ

هستندباالیی   گرæپی  قائل   Ñکا  .
بر  Çما متعلمین عمدتاð    مهم Çست¡ 

ÓساÇ  یابی میÒÑÇ äشا Ïخو ìشوند.موفقیتها  

فهم  با æجوÇ Ïندß    ن ی æجوÏÑÇÏ Ï که Çæلد ì اÏیåÇÑ æ ÔæÑ ì Ò ها
Çنگل  äباÒیم   یسی  Ç  ÑÏ کنند.  کمک   äشا  áطفاÇ به    نجا یتوÇنند 

مهاجر Â ÑÏموÔÒ فرÒندäÇ   نیمختلف که Çæلد ìها åÇÑ ÒÇ   یبعض
   شوÏ  یم  شنهاÏیتوÇنند پ یشدå م   میشاä سه

مکتب ÑÏ تابستاä قبل ÒÇ شرÚæ مکاتب ¡    ایکه Â  دیسؤáÇ کن  •

  ì با معلماæ ä صنف ها  تی æ بلد  ییÂشنا  ÇÑ ì برÒæÑ ì  Ç  کی

 کند¿   یفرÇهم م   (Orientation/school tour)مکتب    یÑÏس

 ÑÏ ÇÑ مکتب   ìزی که ÒæÑ äÂ ÑÏ چه چ د یÒÇ طفل خوÏ سؤáÇ کن •
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 .Âموخته Çست 

منزá چه Çست¿ æÇì    æ برÇ   یکاÑ خانه گ  د یÒÇ طفل خوÏ بپرس •

گ  هیæÏس  ایکتاÈ    ای خانه   Ñکا  Õس  یمخصوÑÏی    ÇÑ  æÇ

 . دیکن یبرÑس

•    ÊÑصو ÑÏ    شتنÇÏ      Ýنگل   صنوÇبه    یسی    äÇعنو      äباÒ  ãæÏ         

 )ESLنو ãنا ¡äمکتب طفل تا ÑÏ (یسی   ßÇشترÇ æ دیکن. 

• ÑÏ نس هاÇکنفرì  لدÇæ معلمین حاضر شوید.  نی ÜÜ 

سپوì    ÊÑها   می ت  ل یÒÇ قب  برنامه مکتبمافوì    ÞتهایÑÏ فعال  •

 .د یکمک کن  ì هنر  ìکلپ ها ایمکتب 

 . دیفرÒندتاæÇÏ äطلب شو یÑÏ صنف ÑÏس •

• Ç تا   ÇÑ  äندتاÒیفرåمکتب    ستگا مکتب  ایæ  موتر   Ïخو  

 .د یکن  یهمرÇه

 با طفل خوÇ ÑÏ Ïنجاã کاÑ خانه گی همکاæ ìÑ کمک کنید.  •
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 هشتم   فصل

 ی سیآموزش  لسان انگل
 

ساÒگاÑ شدä با سبک    ìبرÇ  یسیÂ æموÔÒ لساÇ äنگل  گرفتن    اÏ ی
کالنساالÇ æ äطفاá مهم Çست . Çگر به    ìمتحدå برÇ  االÊیÇ ÑÏ  یÒندگ 

Çنگل  äیس یلسا   åÏÒ گپ 
ممکن Çست بوæ Ï    د¡ی نتوÇن

Ç  ÑÏ  ÔیباÊاال   åمتحد
  ی ترسناß به نظر برسد. æقت 

لساä   ییتوÇنا به   äÏÒ گپ 
باشد¡    یسیÇنگل  Ïæمحد

سخت    زیخانه ن  ìسوÇÏ  دی خر  یæ حت   فهیکرæ äÏظ  دÇیÑفتن¡ پ  رäæیب
.Ïبو نظر   خوÇهد   äæجنس   بد  æ سن  لساä    تیÇÏشت   ÔÒموÂ شما¡ 

ب  یسیÇنگل  Ïکر خوÇهد  کمک  شما  به   äÂ فهم   æشتری    äتاÏخو به 
æ با æÏستاä    د یکن  دÇیبا معاشاÊ بهتر پ  ì ها  فهیæظ  د¡ ی باش  یمتک 

  ی تر با Òندگ   عی . æ سردییخوÑÇ ÏتباØ برقرÑÇ نما  گاäیæ همسا  دی جد
ممکن Çست قبل    . دی ریمتحدå خو æ عاÊÏ بگ االÊی خوÇ ÑÏ Ï دی جد
ندÇشته    یسیل لساÇ äنگ  میتعل  ìبرÇ  اÏ یæقت Ò  فهیکرæ äÏظ  دÇیÒÇ پ
Òماä هم    نیضرÇ Ñæست ÑÏ ع  د¡یکرÏ   دÇیپ   فهیæظ  یÇما æقت   د¡یباش

که    ی. تا Òمان دی مصرÝæ شو  یسیلساÇ äنگل  ه یæ هم به تقو  د یکاÑ کن
Çنگل  äتقو  یسیلسا  áحا  ÑÏ  äتیتا    ÑÏ  äترجما  Êخدما Çست¡ 
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برÇ  ییمکانها  ها  محکمه   æ ها  شفاخانه  Çì    äÂفرì   ÏÇمانند  به  که 
   خوÇهد بوÏ. ترÓ ضرÑÇÏ ÊÑæند Ï ÑÏس 

 ر یپ اÏ ی هرگز Ò میتعل  ìبرì ÇفرÏ   چیها ÇعتقاÑÇÏ Ïند که ه ییکایÇمر
æقت کاæ ÏÑÇÏ Ñ سرعت    دی لساä جدگرفتن    اÏ ی.  ستیجوäÇ ن  اÏ یÒ  ای

ÑÏ    یسیکند. مطالعه لساÇ äنگل  یÂموختن Ç ÑÏفرÏÇ مختلف فرÞ م
  ی معلم مجرÔæÑ ¡ È مناسب   ای  یمرب   کی  تیصنف با موجوÏ   کی

Çبرì  نگلÇ äموختن لساÂل  یسیæ ستÇ ی    ÔæÑهاì  یبس Ñا   Ïگر ی ì  
 æجوÏÑÇÏ Ï. یسی گرفتن Çنگل اÏ ی ìبرÇ زین

ÑÏ  نگلÇ ÔÒموÂ Êی سیمد  Çست که جستجو برÇ ãÒالì  ظ  افتنیæفهی  
مانند    ÑÏ .ì مرÇکزدی شرکت کن  یÇجتماع Ç ÑÏ æموÑ    دیÇÏÇ ÇÑمه Ïه

 شوÏ.  یشفاخانه æمحکمه خدماÊ ترجماÇÑÇ äئه م 

åÑÇÏÇ  به مهاجر   یمحل Ïمجد äسکاÇم  نیÒ ÑÏنهی    Ýصنفو ÑÏ ãثبت نا
ÒÇ سرÇسر   ìمتحدÇ åفرÏÇ   االÊیکند. Ç ÑÏ  یکمک م   یس یلساÇ äنگل

Çنگل  ایÏن  äلسا هم  کمک  Ç  یم   یسیبه  با  شاگرäÇÏ     نکهیÂموÒند. 
متفاæت   ðکامال سوÇبق  Çست  æل   یممکن  باشند¡  هدÝ    یÇÏشته 

 .یس یÇنگللساÑÇÏ äند : Âموختن   یمشترک

 

 ی سی لسان انگل آموختن  دیفوا

äنگل  لساÇیسی  ÇÑنیتر  جی  Ç ÑÏ äیلساÊگر  االÇ æ ستÇ åمتحد      äلسا
Ç  د یرینگ  اÏ یÇÑ    ی سیÇنگل  ãÏمر نخوÇهند    االÊیÇکثر   ÑÏقا  åمتحد

لساÂ .    äموختن کنند  ßÑÏ ÇÑ  تاä ی حرفها  ا ی بوÏ با شما صحبت کنند  
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  د¡ ی Çست. Çگر طفل ì  ÑÇÏبقا Ç æنکشاÝ شما ضرì  Ñæ برÇ  ی سیÇنگل
Çنگل  äلسا مکتب    یسیÇÏنستن  با  تا   Ïکر خوÇهد  کمک  شما  به 

کن  ÑÇبرقر  ØتباÑÇ  äتا  áطفاÇدیÇبر  ¡åæعال بر   .ì  Çنکهی    æ شهر   ÑÏ
Çندگ   یالت یÒ äÂ ÑÏ باش  دی کن  یم   یکه åگاÂ æ ند متعهدæبه    د¡ی شهر

 .  دیضرÑÇÏ ÊÑæ  یسیلساÇ äنگل Âموختن 

قو  åÏÇÑÇ Çنگل  ìبرÇì  Çگر   äلسا باش  یس یÂموختن    ن ی Ç  د¡یÇÏشته 
مهم    لی چند Ïل  نجایگرفت. Ç ÑÏ  دیخوÇه  اÏ ی  ÏæÒ تر    یلیلساÇÑ ä خ

Çبرì نگلÇ äموختن لساÂ ست:  یسیÇ åمدÂ 

• Çبرì ظæ äÏÑæÂ ستÏ موفق  فه یبه æتی  äÂ ÑÏ 

• Çبرì ÑÇبرقرì   .äطفالتاÇ äبا معلما ØتباÑÇ 

• Çبرì Çن نکهیÇسه ها دی بدÇنو æ äÇندÒفر  ìäند یگو  یم  یچ  تا 

• Çبرì   عموم  ÊÑنسپوÇتر  ÒÇ  åÏستفاÇ  :äÏبو خر  ی مستقل   æد ی  
 تاä. لی خوæ Ï فام ìبرÇ  یموتر شخص

• Çبرì با همسا äÏیصحبت کرäگا   äتا 

• Çبرì گاهÂتفاقات  یÇ ÒÇم ی ÞتفاÇ äجها ÑÏ فتد توسط   یکهÇ 

 ÇخباÇ æ Ñنترنت. وä¡یزیتلو

• Çبرì  تابع یقبول äمتحاÇ ÑÏتی ÇیÊن االÇتا بتو åبه    دیمتحد 

Ç ی تبعهÊتبد اال åد یشو  لیمتحد 
• Çبرì  Ï æ äÇÑبا همکا äÏجامعه گری صحبت کر ÑÏ ÏÇفرÇ 

• Çبرì نییتع   äæها بد äÂ جعه بهÇمر æ äÇکترÇÏ با Êقت مالقاæ 

Ñحضو  äترجما 
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 ی سی صنوف لسان انگل
Ò Çنگل  ìاÏ یجوÇمع   Ýصنو که  برÇ   یس یهستند   ÇÑì    æ  äÇمهاجر

Ç  یپناهندگان  به   åÒتا م  االÊیکه  ÇÑÇئه  Çند¡   åمدÂ  åهند.    یمتحدÏ
  دÇ یهستند æ ساÒماÇ äسکاä مجدÏ شما ÑÏ پ  گاä ی Â ÒÇنها ÇÑ  یبعض 

تاä قرÏÑÇÏ ÑÇ به    ی کی که ÑÏ نزÏ   ی سیÇنگل  Âموختن  ì کرäÏ فرصتها
 .Ïهد کرÇشما کمک خو 

ÑÏ  نگلÇ  äلسا Ýبا سن  ¡ی س یصنو  äناÒ æ  äÇÏیتحص  ن¡یمرÊال    æ
 ÏÇسابقه نژì    Ñکنا ÑÏ سطح  نندینش  یم   گری کدی مختلف Ýصنو ÑÏ .

ÇبتدÇ نگل  نیمتعلم  ¡ییÇ  äلسا  ðعمل   یسیمعموال  æ  åÏم   یسا  ÇÑ ی  
کرÇ äÏموÑ خوÏ به  ìسپر ìبرÇ دی شخص مهاجر جد کیÂموÒند که 

 اÏ یÇÑ    یسیÇنگل  عباäÂÊÇÑ ضرÏÑÇÏ ÊÑæ. طوÑ مثاá¡ ممکن Çست  
م  دی ریبگ کمک  شما  به  ÑÏ    یکه    م یتقس  د¡یکن  دی خر  باÑÇÒکند 

æسر ÊقاæÇ ن  سیÇبخو ÇÑ ظ  ای   دیهاæ áنباÏ ی . بعضدیباش   فهیبه    ÒÇ
  ا یخاÕ مثل کاÑÏ Ñ هوتل    ìها  فهیæظ  ìبرÇ  یسیصنوÝ لساÇ äنگل

Òم  ÑÏ  Ñتعل  ی صح  نهی کا  ÇÑباالتر¡    یم  می سطح   Ýصنو  ÑÏ Ïهند. 
Çنگل  هب  شتریب  نیمتعلم  äلسا م   ¡ی سیگرÇمر  نوشتن   æ  äندÇی  خو

  ن یæجوÏÑÇÏ Ï که متعلم  یسیصنوÝ لساÇ äنگل  نی. همچنپرÒÇÏند
Çبر ÇÑì م åÏماÂ کند.  یکالج 

æجوÏÑÇÏ Ï.    یس یلساÇ äنگل   می تعل  ì برÇ  ی مختلف  اÑ یبس  åÇÑ ì ها
  ر ی. ÇÒ ÑÏثر ÏÑÇÏ ÇÑ  نی ÒÇ طرÞ مختلف بهتر  یبیÇکثر æÇقاÊ ترک 

طر  ÒÇ نمونه  Çنگل  ì ها  قهیچند   äلسا  ÔÒموÂی سی    ÒÇ  ÌÑخا  ÑÏ
 صنف ÂمدÇ åست: 
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به Ïست    فهیæظ  کی  یæقت  :در محل کار  یس یآموزش لسان انگل
  اÏیÇÑ    یسیÇنگلممکن Çست کلماæ Ê عباÊÇÑ لساä    د¡یÑæÂ  یم 

   همکاÇ æ äÇÑحتماالðباشند. شما    دیمف  فه یæ äÂظ  ìکه برÇ  دیریبگ
  äÇمرÂیان یمشتر  ای  ÑÇÏنگل   دیÇ کنند. صحبت    یصحبت م   یسیکه

 کند.  یشما کمک م   یسیکرäÏ با Âنها به بهبوÏ لساÇ äنگل

 

æ مشتاÞ    دیباش  یÇجتماع  :مردم عوام  از  یسی آموزش لسان انگل
جد  ÏÇفرÇ با   Êمالقا صحبت    .دیباش  د یبه   ÇبتدÇ  ÑÏ Çست  ممکن 

ب  با   äÏک  گانهیکرÑما  ÑÏ تمریها   æ ها  Çنگل  نی ت   äبا    یسیلسا
  äستاæÏیهمسا  ا ی äب   گا Çما  باشد¡  ÑفتاÑ   شتر یمشکل   ãÏمر ì  

نمو خوÇهند  کمک  شما  به   æ ÇÏشت  خوÇهند  کلپ  æÏÏستانه  به   .
Çنگل  äفرهنگ  ا ی  یسیلسا áÏشو  ی تبا ملحق   Ïخو محله   ÑÏا ی  دی  

åÇÑ  یکلپ  نیچن  ÇÑ   ÒÇندÇì  دیکن    ßÇشترÇ  Êجلسا  ÑÏ منظما   æ
  ییها ت ی. فعال دیگپ بزن  ی سیفقط به لساÇ äنگل  دیتا بتوÇن  د یکن

Ç م که   Êلذ Âنها   Òپ  دیبر  یæگر  ÊÑصو به   ÇÑکن  ی  äمثل    دیپال
ÏیÑÇد  Òمو ÒÇب   ای  م ی  ÑÏ چکرÛاÇ . ش  ن ی Ñیکا åیخوب   و  Çبر ì  ن ی تمر  

Çنگل  äلسا  äÏی سیکر  Ï لساÇ ì    äفرÏÇ  گر یبا  که    ی م   اÏیÇست 
صحبت کنند.    یسیکه قاÑÏ هستند به لساÇ äنگل  یکسان   ای  رندیگ

خوب   توÇند  یم   ن یهمچن   åÇÑی   Çبرì   م یتعل    Êعنعنا  æ فرهنگ 
 باشد.   کایÇمر
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که    د یبده  زåی به خوÇ Ïنگ  :به گونه مستقل  یس یآموزش لسان انگل
. دیریبگ اÏیÇÑ  ی سیلساÇ äنگل دیتوÇن  ی ÑÏ هر Òماæ ä هر جا که م 

تماشا  ن یÇ  دیتوÇن   یم  با   ÇÑ  Ñکاì   ها  فلم ì   نگلÇشینما  ای  یس ی  
ها  ای  یون ی زیتلو  ìها  ãÇگرæپر به   äÏÇÏ Ôگو ì  نگلÇیسی  ÏÇÑ و ی  

Ïه  ãنجاÇ جد  کی.  دی  Êکلما  ÒÇ   د یریگ  یم   اÏی که  ì  ÇÑ دیلست 
  ì لوحه ها  æÑì  کهÇÑ   یسیکلماÇ Êنگل  د یکرæ åÏ کوشش کن هیته

æÑ ¡سرکهاì  æکلک  سی سر æ ک  نیهاÑم   تی ما åد یکن  یها مشاهد  
 .  دیبخوÇن 

 

انگل لسان  خانواده    ی سی آموزش  ÇفرÏÇ    :در  شما   لیفام همه  با 
Çنگل  äیسیلسا  Òبا  ãنجاÇ با  Âموخت.  خوÇهند   ÇÑì  هاì   äلسا

کاÇÑ Ñ به    نی ¡ Çهر ÑÏ ÒæÑ خانه"  یسیæ æقت "فقط Çنگل  یسیÇنگل
. با æÇÏطلب شدä  دی کن  لیتبد  Çì  کنندå  سرگرã   یخانوÏÇگ  تیفعال 

Çبرì    ÓÑÏ صنف ÑÏ ایکمک  æÑ ÑÏهایÏÇد ì   فعال ÑÏ ¡Õتی خا  
طف  ìها کن  تاä  ل مکتب   ßÇشترÇبهدی  áطفاÇ لسانها  .   ìسرعت 

  ش ی مهم Çست که همگاã با Âنها پ  نیبنابرÇ  رند¡ی گ  یم   اÏیÇÑ    دیجد
æدیبر . 

 

لساä    میÇ ÑÏبتدÇ ممکن Çست تعل   .  یسی مدت آموزش لسان انگل
شا  یسیÇنگل  æ باشد   ÑÇشوÏم   د یÇ چن دیشو  دی نا    ی Çحساس  ن ی. 

ش   یعیطب  æ سرعت  شخص  میتعل  وåیÇست.  Çست.    یهر   Êæمتفا



 

 ۷۲   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

کن  ì ها  وå یش  دیبا  äمتحاÇ ÇÑ بب  د ی مختلف  ش  د ینی تا    Ç ì  وåی چه 
Çیبرäست. کل   تاÇ مناسب ðجد  دیکامال äلسا ÔÒموÂدی  Çست    نیÇ

تمر  ÇÑ  äÂ  ÒæÑ هر  حتدیکن   نیکه  تنها    ی.  به    قهی Ïق  Ç١٠گر   ÒæÑ  ÑÏ
ÏÇÑبده  و ی Ôیتلو  ای  د یگو äæنگل   زÇ äبه لسا ÇÑد¡ یتماشا کن  یسی  

Çتمر  نی æ äماÒ با گذشت .Ïهد کرÇبه شما کمک خو Ñحت    ن¡یکاÇÑ
Çنگل  د یتوÇن   یتر م   äدیصحبت کن  یسیبه لسا   Ç  æکمک    نی Ñکا

متحدÂ åسانتر    االÊیتطابق شما Ç ÑÏ  افتنی  ق یکند پرæسه تطب   یم 
Ç .Ïن   ن یشو äماÒ به ÑیکاÒمه بده   اÇÏÇ گر به کوششÇ ماÇ ¡ÏÑÇÏد¡ ی  

 شوÏ.  یÂساä تر م 
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 نهم  فصل

 متحده االتیا نیقوان 
 

  قانون تی حاکم

ÇیÊمر  االÇ åبن  کا یمتحد م   یستمیس  اÏیبر   åÑÇÏÇیÏشو  Çبر   ì که 
  ن یقوÇن   عهینظم æ محافظت ÒÇ باشندگاÒÇ ì  ÑÐ ä برقرÑÇ  ناä یÇطم

  ن یÑÏ نظر گرفته شدÇ åست. Ç  نیقوÇن   نیÇنفاì   Ç Ðبرæì  Ç پرæسه ها
ب  م   تی "حاکم  ثیمنح   شتریمسئله  شناخته   "äیقانو    .Ïشو

  ی ÑÏ قانوÇ äساس مندÌÑمتحدÇ ÒÇ åصوæ á حقوÞ  االÊ یÇ ن یقوÇن 
ÇیÊپ   اال  åیمتحدæرì   ن   کنند.  یمÇنیقو  ÇیÊاال  Çبر  åمتحد ì  

¡ ÑÏ نظر گرفته    نیمحافظت ÒÇ حقوÞ همه مرãÏ¡ به شموá مهاجر
  åهمه  شد æ .ستÇ  گاهÂ áپ  یمسئو æ ی æرì  .نها هستند Â ÒÇ      Çلهذ

حقوæ Þ    با  ìمتحدå تا حد   االÊیکه شما پس ÏÑæ ÒÇ به Ç  الÇ ãÒست
 . دیخوÂ Ïشنا شو فیظا

 حکومت مردم، "

 "مردم  يتوسط مردم، برا
 

Çئ   نیÑ  Êسیکلما    ãهاÇبرÂ  Ñجمهو
ÑÏ æ نقطه    یسخنرÇن   کی   اäیÑÏ جر  Ç١٨٦٣ست که ÑÏ ساá    نکلن یل 

ÇÏخل  یعطف جنگ   ÑÏ مر  یÇصل  کایÇ  ãمفهو  ¡ÏÑæÂ  äباÒ   ی به 
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ب   یÏموکرÇس   ¡ یÏموکرÇس  کیکند. ÑÏ    یم   اäیÇÑ بطوÑ خالصه 
نما که  Çست  منتخب   Êمقاما  ÒÇ متشکل   ی مرÏم   ندåیæÏلت 

Ñ نهاÂ هستند که بهÇì  طر ÒÇ .ندÇ åÏÇÏق ی  Çینما  نیäمنتخب¡  ندگا   
ÑÐ æعهی  ÃÑ سهæپرì  ریگì  سا æها  تیفعال   ریì   ی مدن¡    äÇندæشهر

Çنا  ن یÇییتو  æتد پرæسه   ÑÏ تا  ÑÇÏند   ÇÑن   ر یÇحاکم    که  نی قو Âنها 
م  محافظت  Âنها   ÒÇ  æ  åÏسه  یبو مدن   می کند  مشاÑکت   ی شوند. 

 مهم همه شهرæندÇ äÇست.  ìتهایÒÇ حقوæ Þ مسئول  یکی

 

 شوند؟   یم جادیچگونه ا نیقوان

  ÇیÊاال    åهر    کیمتحد  ºÏÑÇÏ  áÇÑفد ÑÏ   التیÇ  ÒÇ٥٠    کیæÏلت 
ÇیÊاال ÇÑÇÏ åمتحدì حکومت   ک ی Çل  یالت یÇæÑهر شا æ ºستÇی   ÑÏ

Ç قوÇن  یمحل  حکومت  کی  التیهر   .ÏÑÇÏشعبه    نی توسط   áÇÑفد
توسط   ابد¡یی æ توسعه م  شنهاÏ یمقننه æÏلت فدáÇÑ  ( کانگرÓ) پ

 æ توسط  بی) تصوهاæ ÊÇÑÇÏÇ æ ä ساÒما  جمهوÑس ی (Ñئ هیقوå مجر

 

 

 
 

قضائ   åعال  ستمی(س  هیقو  åگاÏÇÏ جمله   ÒÇ  ¡áÇÑفد  åگاÏÇÏ ی  ÇجرÇ  (
ÇساسشوÏیم  äقانو Â  ی م  نییتع  ی.  که  قانوä    حوåÒ  کی   ایکند 

  .یمحل ìها æÏ æلت ها التیÇ ایæÏلت فدÇ áÇÑست  یÇصل  تی مسئول
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  ی حکومت  ìهاقوå  ستمیبا ÇستفاÒÇ åÏ هماä س ی التیì Çها  حکومت 
 äقانوÑÇگذ ì¡  قضا  هیمجر  æم  هیی  Ôن  کنندی تالÇقو  جاÏ یÇ  نیتا 

  ì شتریب  نیشدå توسط æÏلت فدæÑ ÇÑ áÇÑشن Ç æجرÇ کنند æ قوÇن
Ç بر  که  کنند  Ç  شاäیهاالت یæضع  Çست.    ن یهمچن  هاالتیحاکم 

تا    Ïهندی ها ÇجاåÒ م äÂ   بهæ    کنندی م  نییÇÑ تع   یمحل   ìها  حکومت
Âنجا  ی نیقوÇن  ÒÇ کنند.  ها  یی æضع  æÏلت  ì  Ç که   ¡áÇÑیالت یفد    æ
به    التیتوÇنند Ç ÒÇ  یم   نیکنند¡ قوÇن  یقانوæ äضع م  یهمگ   یمحل

Çالتی  Ïحت   گری æی ÑÇÏشهر ÒÇì ÑÇÏبه شهرì  Ïباشند.    گری Êæمتفا
Ç  ßÑÏنی  Çبر  Úموضوì   Ò Çست  مهم   äیپناهندگاÇبه    ر  ãملز همه 

 محل Çقامت خوÏ هستند.  یæ محل یالت یÇ نیت قوÇنیÑعا

 

 شود؟  ی م یعمل یدر مورد چه کسان  نیقوان

Çجتماع   چیه  ãمقا ÒÇ نظر   Ýضع  ¡یکس صرæقسم    ای   یمال  تی هر 
ن  ¡ìگریÏ   اÒیÇمت  äقانو  ÒÇ قوÇنستیفرÇتر   . همه   ìبرÇ  کساäی  نی. 

Çست æ    یرقانون یäÏÒ ÑæÏ قانوä غ  ìشوÑ .ÏشوäÏÇÏ å برÇ  یعمل م 
به    ìکوشش برÇ  یحت   äÏÇÏ åشوÑکسب    یکی Ñبه منظو Êمقاما ÒÇ

 مجاÇ ÊÇÒست.  بلقا  یخاÕ جرم  ìتهایمعاف ای اÊÇÒیÇمت

شوÏ.   یÒÇ قانوä نم  تیمطلع نبوÒÇ äÏ قانوä باعث معاف  یبطوÑ کل
 ÏÇفرÇì  Ò ÇÑ äگاهانه قانوÂند با  یپا م   ریکه ناÑÇد ی گذ    äÂ قبÇبا عو

 Çگر قصد نقض قانوÇÑ ä ندÇشته باشند. یموÇجه شوند¡ حت 
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 شدن از محاکمه عادالنه دی حق مستف

پا بگذÏÑÇ¡ حق ÒÇ ÏÑÇÏ پرæسه محاکمه    ر یقانوÒ ÇÑ ä  یÇگر شخص
مستف حق   .ÏÏگر  ÑÇÏÑبرخو محاکمه    دیعاÏالنه  پرæسه   ÒÇ  äشد

  äمتهم شد ÊÑصو ÑÏ منصفانه ÑفتاÑ حق ÒÇ ستÇ ÊÑالنه عباÏعا
مشخص شدå  با    یقانون  ÇìستفاÒÇ åÏ پرæسه ها  ق یبه جرÒÇ ¡ã طر

Ç ÑÏ .Ïالنه شوÏعا ÑفتاÑ äÂیÊمت  اال¡åبرخ   حد ÑÇÏÑوì    محاکمه ÒÇ
Çصالح  ÑÏ Çساس  ه یعاÏالنه   äقانو æ    االÊیÇ  یپنجم   ¡åمتحد

  ه ی ÑÏ خصوÕ محکمه عاÏالنه Ç ÑÏصالح  ìشتریب   ìها  نی تضم
 Çست.   دåیششم æ چهاÏÑهم مطرÍ گرì Ïها

 

 یقانون اساس پنجم  هیاصالح

صوÑت   هی Çصالح  ÑÏ شخص  یپنجم  جرم   یکه  شوÏ    یبه    ایمتهم 
ÇÑÇÏ س   ییمنافعÑ حق ¡ ¡Ïلت گرفته شوæÏ شخص توسط äÂی دگ ی  

Ç  ÇÑ کند.    یم   جاÏیعاÏالنه 
م   نی Ç  ن یهمچن  منع   äی قانو 

که   برÇ  کی کند   Ïفر ì   کی  
   .Ïشو متهم   Ñبا  æÏ  ãجر

Ç بر   åæکه    د یگویم   ن¡ی عال
ÑÏ    توäÇینم که   Ïکر  Ñمجبو  ÇÑ   ه یعل  ییجنا  هیæÏس  کیشخص 

بدäæ    توÇندیشخص نم   یخوÔÏ شهاÏ ÊÏهد Ç æموáÇ خصوص
Çمت برÇخت غرÇÏپرì   عموم åÏستفاÇی .Ïشو åÏستفاÇ 
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 یقانون اساس ششم  هیاصالح
  ع ی که شخص متهم به جرã حق محاکمه سر دی گو یششم م هیÇصالح

عموم   æ ه  ¡ی ب   ئتیتوسط    یمنصفه 
Ïسترس   æ  Ýک  یطرæ ÇÑ    یقانون   ل یبه 

همچن  .ÏÑÇÏنی   ÒÇ  ÏÑÇÏ حق  شخص 
 .Ïشو مطلع   æÇ به   åÏÑÇæ  ÊتهاماÇ

Ç بر  åæکه متهم حق    د یگو  یم   ن¡ یعال
ÇÑ    یدÇن هستند  مقابله کند æ æ شاه   æì  هیکه عل  یÏÑÇÏ با شاهدÇن 

 Ï ÑÏفاÒÇ Ú خوÇÑÇ Ïئه Ïهد. 

 

 یقانون اساس چهاردهم  هیاصالح
Ç  هیÇصالح تدæ  التهایچهاÏÑهم¡   ÒÇ  ÇÑای  نی  ÇجرÇ ì  نÇکه    ینیقو

Çساس   äقانو  ÑÏ  ÌÑمند  Þحقو Çکثر  نقض  متحدå    االÊیÇ  یموجب 
م  منع   ¡ÏÏیگر  Ç با  Çصالح  نی کند.   ¡áچگونگ  هیحا   ی چهاÏÑهم¡ 

  ی نم   یعاÏالنه¡ Ç ÇÑلزÇم  یدگ ی حقوÒÇ ¡Þ جمله حق Ñس  نیÇ  نیتضم
Ç .ن  نیکندÇمعناست که قو äÇمربو نیبد Ø Ç ÒÇ ن یبه محافظت   Þحقو

 متفاÊæ باشد   یالتیتوÇند ÑÏ هر Ç  یæ پرæسه محاکمه عاÏالنه م

 

 متحده  االتیادر  نیقوان انواع

ÒÇ  Ç ÑÏ نجا کهÂیÊست¡ مهاجر  االÇ حاکم äقانو åبا   د یبا  نیمتحد
   دیباæ  دی ÇÑ بشناس ن یقوÇن Âشنا شوند. شما   ì اÑیبس نیقوÇن 
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  که نقض äÂ چه عوÇقب ÏÑÇÏ.  دیبدÇن 

ÑÏ  Çی Êست¡ حت  االÇ åÇهمر ÊÇÒبا مجا äنقض قانو ¡ åگر    ی متحدÇ
  åÏنبو Âشنا   åشد نقض   äقانو با 

برخدیباش  ÊÇÒمجا تخلفاÊ    ی.   ÒÇ
به   باÒگشت)   )  ÌÇخرÇ Çست  ممکن 

هم  به  باشد.   Ãمبد  Ñل   ن یکشوÏل ی 
 ست. مهم Ç  اÑیÂ ÒÇنها بس  ìرæیæ پ  تیæ تبع   نی Âشنا شدä با قوÇن 

ÑÏ ÇیÊست :  االÇ ÑÇبرقر äقانو Úسه نو åمتحد 

قوÇن   نی قوÇن   :  فدرال  نیقوان • قاچاقبر  ن یمانند  با   åÒÑمبا ì  
مق  ÏÇفرÇ همه   ¡Ñمخد  ÏÇمیمو  ÇیÊم   اال شامل   ÇÑ  åی متحد 

 .Ïشو 

  التیÇ  یکند. مثالÑÏ ð برخ   ی فرÞ م   الت یÑÏهرÇ  :التیا  نیقوان •
  ی ساÑÏ æ á برخ  ì  16 وÑیÑÏ  ق یتصد  افت یÑÏ  ن ها حد Çقل س

Ïست.  18 گریÇ áسا 

ÇجرÁÇ    یشهرستاä خاص  ایÑÏ شهر  که    ن یقوÇن   :  ی محل  نیقوان •
به شموá قوÇن   æ شوÏ.    یم  ÂلوÏگ  نیممکن Çست  به   Øیمربو  

 باشد.  هیپاÑکنگ æسائل نقل ای ی صوت
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 ض یبا تبع  مقابله

  اÊ یممنوÇ Úست¡ Çلبته جزئ   ض یمتحدå ¡ تبع  االÊ یقانوÇ ä  طبق 
  ت ی ممنوع  ن یقوÇن 

  االÊ یÑÏÇ    ض یتبع
م   Þفر .  کندیمختلف 

Ïل  به  مذهب    لیÇگر  جلد¡  Ñنگ   ¡  ÏÇنژÏ جنسن ی(    ا ی  ت¡ی)¡ 
تبع  ت¡یتابع  áشو  ای  ضی مشمو  ãæمحر  Ïخو  Þحقو  ÒÇحق    د¡ی

 شما محفوÙ خوÇهد بوì  .Ï برÇ یÇقدãÇ قانون 

 

   گناه تا اثبات آن)  ی(ب برائت اصل

که    ی¡ تا Òمان   د یمتحدå متهم به ÑÇتکاÈ جرã شو  االÊیÇ  Ç ÑÏگر 
ثابت   شما   äÏنبو  ãمجر

ب   ¡Ïیشو    Èمحسو  åگنا
. حق ÇستفاÒÇ åÏ   دیشو  یم 

ÏفاÒÇ Ú حق شما ÑÏ   لیæک
Çبر  ¡ شما   ì محکمه 

  Ùگر  محفوÇ Çست. 
پرÇÏخت مصاÝÑ    ییتوÇنا

شما    لی¡ محکمه مصاÇ ÝÑستخدæ ãÇک  د یÇÑ ندÇشته باش  ل یæک
 پرÏÒÇÏ.  یÇÑ م 
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 پناهندگان  یقانون تیوضع

 
گ

 وضع�ت پناهند�

ÑÏ نینخست Ç ÑÏ قامتÇ áیساÊاال ÇÑÇÏ شما ¡ åمتحدì   ضعæت ی  
Ç  د یخوÇه  یپناهندگ  ÑÏ .Ïبا  نی بو  Êیکاپ   کی   دیمد    ÒÇ94-I    æ

æÏلت ÇÑ هموì    åÑÇعکس ÑÇÏ صاÑÏ شدÒÇ å سو   ییکاÊÑ شناسا
باشبا   ÇÏشته   Ïتا    د یخو

خوÏ    یقانون   ت ی æضع  د یبتوÇن 
کن  ثابت   ÇÑمدتدی  ÑÏ که    ی . 

 د¡یÑÇÏ  ی پناهندگ  ت یæضع 
بدäæ کسب ÇجاåÒ   دیتوÇن   ینم

Ç ÒÇیÊشو  اال ÌÑخا åدیمتحد  .
  .دی کنÇمن æ مصئوä حفظ Çصل مدÑÏ ÇÑ ßÑÇ محل با 

 

 برخوردارند: مهاج��ن از حقوق ذ�ل 

Ç  سفر •  ÒÇ نقطه  هر  شو . متحدå  االÊ یبه  جابجا  Çگر    د¡ یÇلبته 
ط   رییتغ  دی با  ÇÑ  ÓÑÏÂ ی    Ê10مد    ÒæÑ  فتر  بهÏ    Êخدما

   دیÇطالÏ Úه(USCIS)   متحدå االÊیì Çمهاجرæ Ê شهرæند
   تی ملک دیخر •
•  äÏکر Ñکا 
 ÑÏ مکتب  ل یتحص •
 Çگر     .21سن  ریÒÇ همسر Ç æطفاá مجرÒ Ï یمال  تیحما •



 

 ۸۱   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

همسر    دیبخوÇه  ÑÏ    ایبه   Ïخو  áطفاÇÇیÊاال    åکجایمتحد 
مجدÏ¡    دیشو  äسکاÇ  åÑÇÏÇ  یتوضÊحا  Çبر  ÇÑ  ãÒالì    شما

 کرÇÑÇ.Ïئه خوÇهد  
 
 

 ن� توان�د انجام بده�د: 
گ

 کار هایی که در مدت وضع�ت پناهند�

• Ç  ÊÑپاسپو ¡    االÊ یگرفتن   æÏÑÇ به   ÞلحاÇ  ¡  åمتحد
  ÊنتخاباÇ ÑÏ ßÇشترÇای    ÑÏ äÏکر ÑلتکاæÏ که    یمشاغل

 متحدÇ åست.  االÊی Ç تی مستلزÇÏ ãشتن تابع
• Ç  ÒÇ  ÌÑخا ÇجاåÒ    االÊیسفربه  کسب   äæبد  åمتحدUSCIS  

 . ستیممکن ن  نیمهاجرمسئوÇ áموÑ   ینهاæÏ Ïلت
• Ñæضر  Ñکشو ÒÇ ÌÑخا به  سفر  ¡ Ç åÑÇÏÇسکاÇì   äگر  باشد 

 خوÇهد ÏÇÏ.   ح یشما توض  ÇÑì برÇ  جوÒÇ مجدÔæÑ Ï کسب 
æضع •  Êمد  ÑÏ گرÇ ی پناهندگ  تی    Ñصلبه کشوÇ بر    ی  Ïخو

Ïدیگر  Ï ستÇ گری¡ ممکن    åÒجاÇÇ به ÏæÑæی Êبه    اال åمتحد
 .Ïنشو åÏÇÏ شما  

 

  یدائم قامتا

  االÊ یÇ ÑÏ یساÒ áندگ کیÒÇ   پس
با  ¡  åدیمتحد    ÑستاÇخو  ÑÏافت ی  

قانون  ÇÏئم    ا ی ) LPR ( یÇقامت 
سبز»    ÊÑکا  »  åندÑÇÏدیشوÇ   ن ی . 



 

 ۸۲   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

  ط یÒÇ شرæ  Ç  یبر ÇلزãÇ قانون   یمهم ¡ مبتن  اÑیبس  تی æضع  لیتعد
ÑÏتی تابع افتی  ÇیÊست.  االÇ åمتحد 

 Çبرì   ب Êشتری کسب معلوما   åÑÇÏÇ با ¡ Êمهاجر ÊماÇلزÇ åÑبا ÑÏ
شو  Óتما  ÑÏ  Ïمجد  äسکاÇتا    دی  áکمک  مسئو شما  به   Øمربو

 . که کمک کرåÏ بتوÇنند کند  یم  یشما ÇÑ به مرÇجع معرف  ایکند 

 

  پ ی زنشیتس ای  تیتابع

Ç  پس   ÑÏ قامتÇ åنه ما æ áسا Ñچها ÒÇیÊبح  اال åم یمق  ث یمتحد  
م   یÇÏئم   ì برÇ   د یتوÇن   ی¡ 

ÑÏکن   ت یتابع  افتی  ãÇقدÇدی  .
USCIS    ¡  Ïمجد  äسکاÇ  åÑÇÏÇ با 

Çطیشر  ÑÏبه    ت ی تابع  افتی  ÇÑ
 ستهیÇصوÇ áخالÑ æ ÞفتاÑ شا  دیÏهند . مثالð با  یم   ح یشما توض

æ    خ یæ تاÑ  یسیÇنگلبا مقدماÊ لساä    دæیÇÑ مرÇعاÊ کرåÏ باش
Ç لتæÏیÊشنا باش  االÂ åکه به    یپناهندگان   ای  نیمهاجر.  دیمتحد

شخص    اÊÇÒیÇ æمت شوند¡ ÒÇ هماä حقوÞ    یم   لیتبد  کایتبعه Çمر
Ç یمتولد Êم  اال ÑÇÏÑبرخو åشوند.  یمتحد 

 

 

 



 

 ۸۳   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

  یعموم ف یو وظا حقوق

 .دی æ بفهم دیÇÑ بشناس   نیقوÇن دی شما با •
مق  •  ÏÇفرÇ Ç  میهمه   ÑÏیÊمدن   اال  Þحقو  ÒÇ  åمانند    یمتحد  ¡

 ÏÇÒÂì  یبäا   ÏÇÒÂ  ¡ì   ÏÇÒÂ  æ  ÊÏعباì  مÂ مسالمت    ز یتجمع 
 برخوÑÇÏÑند. 

 .دی ÇÏشته باش فهیمتحدæ åظ  االÊیÇ ÑÏ دی توÇن یشما م  •
 توÇنند Ç ÑÏنتخاباÊ شرکت کنند.  یشهرæندäÇ م  •
  ی ÇÑÇئه م   طیبه ÇفرÇæ ÏÇجد شرÇ  یعموم  اÊÇÒیخدماÇ æ Êمت •

.Ïشو 
تبع •  áعماÇ ظ  ضیæفویì  شغل  æ ی  Ç  ÑÏیÊاال    Úممنو  åمتحد

¡    نینژÑ ¡ ÏÇنگ جلد ¡ Ï   لیÏلشما ÇÑ به   دی نبا چکسیÇست . ه
 ÇÏ ÒÇشتن شغل محرãæ کند.  هیæÇل تیæ تابع تیجنس

شکن •  äقانو Çست    تیæضع  د¡ی کن  ی Çگر  ممکن  شما   Êمهاجر
 . رÏ یقرÑÇ بگ ریتحت تأث

با • بپرÒÇÏ  د یعوÇ  اÊ یمال  د یشما   ÇÑ  Ïبادیخو شما  فوÑمه    دی . 
.  دیÏه  لی æ به æÏلت تحو  د یکنÇÑ هر ساá مکمل    د یعوÇ  اÊ یمال

ÒÇ    ای  دیکن  لیخوÏتاä تکم  ای  ساالنه ÇÑ  تکس  دی توÇن  یشما م 
 ÏیäÇه گرÇتکم  دیبخو ÑÏ به شما کمک کنند   لیکه äÂ äÏکر. 

• Çبرì      äندÇÑسæقی تصد  دیبا  هینقل  لهی  ÑÏیÑوì  ب æس  مهیæله ی  
 . دیÇÏشته باش ÇÑ هینقل

 . اموÒندیÇطفاÇÑ á ب هیتنب  یقانون ÔæÑì ها دی با  نیÇæلد •
 Ñها کرÇ äÏطفاá بدäæ نظاÊÑ کالنساالä ممنوÇ Úست . •



 

 ۸٤   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 شما ی حقوق قانون یآگاه

 یی کایتبعه مسلمان امر کی  ثیبه ح
 �ا � امر   روابط اسال�   ی شورا   كننده:    ه ي ته 

Council on American-Islamic Relation (CAIR) 
KNOW YOUR RIGHT 

 
 

 از نفرت  یناش  اتیجنا پاسخ به 
 

 العمل نشان داد؟از نفرت عکس  یناش میچگونه به حوادث و جرا
• Çث  یناش  م یجرÏÇبه حو Êنفر ÒÇکه به سبب    یگفته م   ی Ïشو

مل  مذهب¡   ¡ÏÇت¡ یقوم   ت¡ینژ  
برخ  یناتوÇن   ت¡ یجنس  ÑÏ  æی 

Çگر  ÏÑÇت یهو  ¡یجنس  شیمو  
  ه یعل   ت¡ ی جنس  اä یب   ای  یجنس

  ÕشخاÇای    áÇموÇ  ÊÑصو
چنرÏیبگ خشونت    یم   یحوÏÇث  نی.  شامل  توÇنند 

 باشند.حمله به ÇموáÇ    ای  یحمالÊ لفظ ¡یکیزیف

قرÑÇ گرفته    یلفظ  ت یÑÏ معرÐÇ æ ÑÇÒÂ Ö  یکس  د یدیÇ  Ïگر •
نکن  ÏÑبرخو  ãمجر شخص  با   ¡ با   . دیÇست   ¡Öعو  ÑÏ

کن گفتگو  تهاجم   ÏÑمو ناÏ  دی شخص   ÇÑ مهاجم   æیåد 
ÑÏ  دیریبگ تهاجم   ÏÑمو شخص  با   .  ÏÑکیمو    Úموضو



 

 ۸٥   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

Ïمح د یصحبت کن  گری æ طی  Çبر ÇÑمن کن  ش یÇ تا عامل  دی
ن محل ÇÑ ترß    تکاÑیجنا  ÊÑصو ÑÏ .یکند¡Òا    ÏÑمو Ïفر

 . دیکن  یÇمن همرÇه ییتهاجم ÇÑ تا جا
 

 م؟یاز نفرت چه کن  یحوادث ناش ای م یاز وقوع جرا پس
Ç    æگر  • حمله   ÏÑتهد  ایمو  ÏÑگرفت   د یمو  ÑÇبا   د¡یقر  ðÇÑفو

 åÑبگ ٩١١شما Óدیریتما . 

ÇæÑن    یطب  کمک •  æکن  ی ÑÏخوÇست   ÇÑ دی  ßÑÇمد  ãتما  .
ÑÇÏ نگه Ïخو Ïنز ÇÑ به معالجه Øدیمربو . 

. Âنچه ÇتفاÇ ÞفتاåÏ دیÇÑ به صوÊÑ مستند ثبت کن  حاÏثه •
Çمکانش بوÏ¡  که    ی åÏÒ شدÑÏ æ å صوÑت  ì ¡ چه حرÝ ها

 . دیریعکس بگ

• Çبرì  سÑطم  ی دگیÇ æ ثهÏحا عدæ ãقوÚ همچو    ناäی به   ÒÇ
ÐÇ æ ÑÇÒÂت ی  Ï یبه äÇگر  Â ÑÏی¡åبه    ند ÇÑ ثهÏفتر  حاÏCAIR 

 . دیگزÏ ÔÑÇه

 

  



 

 ۸٦   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 حقوق خود را بدانند  دیشاگردان با

  ط یÑÏ مح   ÇÑ حفظ نموæ åÏ  ش یخو  یÇصل ت یهو م یما حق ÑÇÏ همه 
 م ی کن ل یÇ æ ÏÇÒÂمن  تحص

مکاتب عامه æ مؤسساì    ÊبرÇ  لی¡ حقوÐ Þ  د یÇÏشته باش  توجه
مصاÝÑ    یمی تعل تموکه  æÏلت   Ýطر  ÒÇ  äقابل    یم   ل یشا   Ïشو
شخص  ق یتطب مکاتب   ÑÏ Çگر  م   یÇست¡   ÓÑÏن   یÇدیخو    ÑÏ

  د یÑÏ تماÓ شو  CAIR     یصوÊÑ مشکالÊ به Ïفاتر محل

 نماز  ی و ادا  یمذهب التیتعط

  ì توÇنند ÇÏنش ÂموÒæÑ ÑÏ ÇÑ äÇÒ ها  یم ن    یمؤسساÂ ÊموÒش   •
  د یبا  نیمجاÊÇÒ کنند متعلم  ایحاضر æ    ری غ  یمذهب  لیتعط

  .ÑÏخوÇست کنند ÇÑ   شی خو یمرخص د یع ì قبل ÒæÑ ÒÇ ها

• ÑÏ  جر  ÑÏ فرÒ  ÏنماÒæÑ    اäیمکاتب   ÊÑصو به   ÇÑ  Ïخو ì  ا ی  
   åÏکر  ÇÏÇ ن   یم جماعتÇدیتو  .CAIR    کند    یم   ه یشما توصبه

برÇ  یÒمان   ÇÑì   کن ÈنتخاÇ Òدینما    ÑÏ قت فعال   نیعکهæت ی  
 نباشد یصنف ÑÏس   ایمکتب  ìها

نماÇ ì    ÒتاÞ خاÕ برÇ کیÕ    äÏÇÏختصا مجبوÑ به Ç   مکاتب •
مناسب    ìجا  کیبه    دیÇÏنش ÂموäÇÒ با¡ Çما    ستیخوÇندä ن 

 ÇÏشته باشند.  یÇ æمن Ïسترس

 نماÒ جمعه   Ç ì ÇÏÇìست به شما ÇجاåÏÇÏ åÒ شوÏ که برÇ  ممکن •



 

 ۸۷   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

  ÒÇ  ÌÑخا مسجد  برæبه  Ç  یæل   دیمدÑسه   ãعمو  ÊÑصو   ن یبه 
ن   نی تضم  اÒیÇمت  åستیشد       ÊÑصو  ÑÏ  به ÇÏشتن  عالقه 

Ç  ãنجاÇ با  نی  ¡  Ñفقه    دیکاÇمو  æ صحبت  مکتب   Êمقاما با 
 رÏی صوÊÑ بگ  یقبل

 

 فورم یونیمربوط به لباس  نیقوان

لباÓ    با • هم    فوãÑ یون ی æجوÇÏ Ïشتن   Òبا شما  مکتب ¡   Õخا
کالæ å هر لباÇÑ Ó که به شما مناسب    ایحجاÈ    دäیحق پوش 

ÑÇÏ ستÇگر شما مادیÇ  .دیستین   لی    ÑÏ ها   تیفعالì    مکتب
ن   Ï تضاÑÏ    شما   هبی مذ  Ïعقای  باکه    æ به ÑæÏ کرäÏ    اÒیÇست 

  æ Èایحجا  Ï Öمعر ÑÏ ÇÑ  شما  äم    دیبد ÑÇهد مانند    یقرÏ
Òبا  ÈÂì     ßÇشترÇدی کن   Ç  ÑÏمسئول   نی  ÊÑمکتب    نیصو

 Çند که برÇ مکلفì  تیشما فعال Ïگری ì   ÇÑند ایمهÒسا 

ما  Çگر • فعال   دیستین   لیشما   ÑÏها  تیì    که با    دبایمکتب 
  ßÇشترÇ د یکنجنس مخالف باشد   Ç ÑÏم   ن ی  ÊÑن   یصوÇد ی تو  

 .دیبنمائ ì   ÇÑ گریÏ تیفعال  کی ایæ   تی معاف ìتقاضا 

• ÑÏ   فعال  ãنجاÇ  äماÒها  ت یì  شÒÑæی   ÑÇÏ حق  لباÓ    دیشما 
توÇند    ی(به عنوäÇ مثاá مکتب نم  دیبپوشتر ÇÑ     دåی پوش  ìها

به   شنا   Êمسابقا  ÑÏ شرکت   ÒÇ  ÇÑ   ی مذهب  می تصم  لیÏل شما 
Çشما بر ì ی پوشäپوش د Óیلباåد   (ÏÑÇÏ Òشنا با 

 



 

 ۸۸   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 ست؟یچ گوییزور

• ÑæÒ  یم   ییگو    æ  Ïشو  ãنجاÇ شخص  به  شخص  ÒÇ    ایتوÇند 
  Ê ینترن Ç  ایæ    لفوäی ت  ق یÒÇ طر  ìریتحر  اãیÇÏشت ¡ پ  اÏی  ق یطر

  æ ¡ای    ÒÇ طریق  
  هاì   شبکه

Çجتماعی  
ÇتفاÞ  افتد یب 

 

• ÑæÒ گæیم   یی     ÒÇ توه   äÏکر  æì منزتوÇند  تا    یلفظ  ن یتا 
فز بر    یکیخشونت   ÑÏ  ÇÑیبگÏر    äماÒ  Êمد  ÑÏ  ðمعموال  æ

 Ïهد.  یÎÑ م  یطوالن 

• ÑæÒتو  می  گوییÇ شکل   چند  ند  ÇÏبرخی.  باشد  شته    ÒÇ
 می   جهÇمو  هاäÂ    با  äمسلما  äÇÒمو Â  نشÇÏ  که  مشکالتی

کالå¡    یاچاä    ÑÏ کشید:  Ïشو  می  ÏÑÇ مو  ین Ç  شامل  ندÏگر
Çبر  äÏÑæÂ  Ñفشاì   یقبول  Ïنی  ÏیÑظهاÇ¡ها  گر   ن یتوه   ìنظر 

 .جسمی  یتÐÇ æ ÑÇÒÂ æ ¡ ÓÑÏ اäی ÇسالÑÏ ã جرÑÏباåÑ  زیÂم 

• ÑæÒتو   می  گوییÇب   ند  ÑÏنی    æ  äایهمساال    æ معلم    ا یتوسط 
 رÏیبگمکتب صوÊÑ   نیمسئول 

 

 



 

 ۸۹   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 العمل نشان داد؟عکس تیو آزار و اذ ییچگونه به زور گو

  کلی    شکل  به   نین Çقو   ینÇ  ما Ç  ست Êæ   Ç متفا   یالتÇ  هر   نین Çقو  •
æ   یت ÐÇ æ  تبعیض  برÇبر ÑÏ    شما  ÒÇ    که:   هند Ç خو  میÒÇ مکاتب  

 ÑÇÒÂ کنند محافظت  . 

• ÑæÒمل گویی æ ÏÇمذهب ¡ نژ ÓساÇ ممنو تی بر Ú   ستÇ 

  ی علن  ÊÑصو   به ÇÑ    گوییÑæÒ    به  بوØمر  نین Çقو  د یمکاتب با
Çعالã   .کنند 

مسئول   هر • مرÇحل    تی مکتب  که    ÏÑÇÏبر   خصمش Çì  برÑ سی  
Ç  گویی Ê   ÑæÒشکایا باشد¡    یا   ã معل  یک  بهشما    گر ÇÏشته 

  یی ÑæÒگو  ت یشکامکتب     نیمأموÑ  گر یعضو Ï  کی  یا  یک
کمک شما    Â ¡ ìنها طبق قانوä موظف Çند برÇ  د ییگوب ÇÑ    یکس
Ñکاì  هندÏ ãنجاÇ ÇÑ. 

ÑÇÒÂ æ    یتÐÇ  یا  گویی ÔÑÇ   ÑæÒ گز  خاطر  به  که   دیباش  مطمئن  •
  کسی   Ï¡خو  ینیÏ  یضÇفر  ãنجاÇ  جهت  کمک  تقاضاÇì  ìبر  یا

 کند   یÇÑ مجاÊÇÒ نم شما

 



 

 ۹۰   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 کارمند قانونی حقوق 

مدن   Þحقو  äقانو هفتم   åÏیما    áسا  ÑÏ به    ١٩٦٤که   Óکانگر  ÑÏ
ÇÑ بر ÇساÓ    کاÑ یابی æ کاÑمندì   ضیهر نوÚ تبع   د یÑس  ب ی تصو

Ï  ¡ÏÇمل  ن¡ینژ جنس  ت ی Ñنگ¡   æ توسط    تیÇستخدÇ ã    äکنندگا  
  شته باشند نفر کاÑمند ÇÏ ١٥که حدÇقل    یæ خصوص یبخش æÏلت

 ممنوÚ قرÇ åÏÇÏ ÑÇست. 

Çنی  Ç ãتما ÑÏ ست کهÇ áÇÑفد äقانو åÏیاماÊتطب  ال Ñی م   ق یکشو  
Ïشو.  Çشما     التی

مشابه    نیقوÇن شاید  
ì  Çشتریب   ای  ÒÇ ن ی  

  åÏما  ÇÑ  تحت
ÇیÇن و ق ب    ì برÇ   یالتین  برÇ  شتریمحافظت  باشد.  ÇÏشته    ì شما 

ب   ÚطالÇق   شتری  ÏÑمو  ÑÏن وÇ یÇ با    التین   Ïفتر خوÏ  یمحلö  CAIR  
 . دیریتماÓ بگ

 

 : کند یم نیتضم لیذ یها نهیشما را در زم یماده هفتم قانون ، حقوق مدن

ها •  Êمساعد ì  Ï  ÑموÇ  ÑÏ کنندÇ  ã  åستخدÇ   کی:  ینیممکنه 
کاÑمندÔ   یمذهبÇ æعماÇ  áعتقاÑÏ  ÊÇÏ  تا حد Çمکاä   باید  

Êمساعد  Ç نکهیکند مگر  Êباعث    چنین مساعد  Êمشکال
ÑÏ     ÑموÇ  Êمساعد ãعد .Ïشو ÑکاÊیجاباÇ ìÇمه برÒال  Ïی نی  

Çست    کنندÇ  ã åستخدÇ  توسط   شما   جاÏ یÇ  باعث ممکن 

 یاصل تیکه هو میحق را دار نیهمه ما ا

  فیو در محل کار وظا را حفظ نموده شیخو

 میببر شیامن و آرامش ب یخود در فضا
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"Ç  کاÑمندì  ضیتبع  .ÏشوÊیجابا  ÏینیÑ شامل   ش ی"  
Çبر  åکوتا æقفه   åÒجاÇ  ¡  Èحجا هاì  نماì   ÇÏÇì    Ò گذÇشتن¡ 

 Öفر åمرÒæÑ  æ ¡ ßÇشترÇ ÑÏ  جمعه م Òباشد  ینما. 

Ç  ãستخدäÏÇÏ  : Ç    ع یعدÇلت Ç ÑÏستخدãÇ¡ برطرÝ کرæ äÏ ترف •
تصمیم    کنندå حق ندÇ ÏÑÇموÑ کاÑمندì شما ÇÑ به ÇساÏ Óین

   Ïبگیر 

فضایی ÇÑ برìÇ    دیشما باکنندÇ  ã  åستخد Ç  کاÑ :  فضاì سالم •
  Úنو هر   ÒÇ  ÇÑ شما  که   ÏÒبسا مساعد   ÑکاÐÇ  æ  ÑÇÒÂت ی    æ

Êسالمی ی  تعامالÇ غی تبل  اضد   Çبر Ôتال æì  لیتبد  Ïنی    äتا
Ï نیبه Ïمحافظت کند گری. 

تبع  ت یشکاحق   •  ÒÇض ی  ãنتقاÇ  ÒÇ  Óتر  äæق بد فدáÇÑ یÇن و:    ن 
تبع  Úنو هر   ÔÑÇگز .   میکند  نی تضمÇÑ     کاÑمندì  ضی حق 

عمل    Úنو هیچ  حق  شما  شکایت  مقابل   ÑÏ  åکنند  ãÇستخدÇ
  ÏÑÇند ÇÑ  میزÂ ãنتقاÇ 

 

 :د یشو ی مواجه م ض یکه در محل کار با تبع یهنگام

 ش ÇÑ ÈÏÇ æ حفظ کنید  ÇÑÂم  •

مهاجم • بساÒید  شخص  مطلع   ÇÑ    کهÔæÑ  æì    åعقید به 

 Çست.     زیÂم   ضیتبعشما 

   نیبه مسئول  ì ریÇÑ  به شکل تحر زی Âم  ض یÇقدÇماÊ تبع •
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äتا Ñه کاÏ ÔÑÇدیگز . 

تبع  •  ÊماÇقدÇمیز    ضیÂ  ÇÑ  áبه شمو کنید  تفصیل ثبت  به 

شاهدÇ ì    äÇسم ها  ¡ هر نوÚ جزئیاì  Ê ها  اÇÏÏشت حفظ ی

Ñحضوì    Øمربو ÏسناÇ æäÂی. بسÑا    ÒÇ ست کهÇ مهم ãتما  

  ÏسناÇضاف   یکاپ   کیÇی  Çبرì  بگ  Ïهمه  تا    دیریخو

 ÑÏ ÏسناÇ æ هدÇشوäتا Ïباشد    نز Ïموجو 

• Ñمشو äæبد å  ک  کیæمضا    ل یÇ ÇÑ ìقت چیزæ قانونی هیچ

    نکنید ÒÇ æ کاÇ Ñستعفا ندهید  

• Çبرì سمیÑ با  ثبت ÔÑÇگز CAIR  به Óشویدتما . 
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 شما در هنگام سفر به خارج یحقوق قانون

 توانند:  ی نم  (TSA)حمل و نقل   تیاداره امن

 ìبرÇ  یقوم   ای  ì¡ نژÏÇ  یÇÑ بر ÇساÓ مشخصاÊ مذهب  شما •
 هدÝ قرÏ ÑÇهد.  ی سوÇالÇ Êضاف ایتفتش  

• ÒÇ   عموم  ÊالÇسو بپرس  یشما  موثق   ÊطالعاÇ  äæکه    دیبد
طوÑ مثاÂ ¡ áنها  . به دیکرÇ åÏ   یشما قانوä شکن  دینشاä بده

شما ¡ محل æقت    ی شخص  یتوÇنند ÒÇ شما ÑÏ موÒ ÏÑندگ  ینم
 سؤáÇ کنند. عباÊÏ شما   ایکاÑ  ¡یگذÇÑن 

 تفتش¡ شما ÇÑ برهنه کنند. ìبرÇ  ایشما æÒالنه بزنند  به •

 

 سؤال کند لی موارد ذ در توانند یم(CBP)  تیامن نیگمرک و تأم نی مسؤل

 شما    تیÑÏ باåÑ مل  •
•   Ïسفر شما   ایمقصو Ýهد 
که    د یÑæÂ  یمتحدå م   االÊیکه Ò ÑÏماä برگشت به ì Ç زیهر چ   •

 . دیÒ ÑÏماÑ äفت به همرåÇ ندÇشت

 آنها  اتیبکسها و تمام محتو تفتش

شما ÇÑ مجبوÑ     یتوÇنند æل   یشما ÇÑ گرفته م   یکیÇلکترæن   لیæسا
 توÇنند  یبه باÒ کرäÏ قفل Âنها کرåÏ نم

Ïæت یمحد Çها برì   ÊطالعاÇ ÑÇمقدCBP Çبر .ÏÑÇÏ Ïجوæì   
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 .دی ریتماÓ بگ  CAIR  یبا شعبه محل شتریمعلوماÊ ب 
 

  ر یحالت مهاجرت شما در زمان  تقاضا کردن حقوق تان در سرحد تأث  چگونه

 گذارد؟  یم

Âمرینم •  ÚتباÇ  äÇییکایتو  ÑÇÏÏخو خاطر  به   ÇÑì    به پاسخ   ÒÇ
  ¡ Ïکر Úممنو Ñبه کشو ÏæÑæ ÒÇ ÊالÇما طلب حق قانون سؤÇ ی   

تاخ به  ممکن Çست  توسط    ایæ    ری شما  شما   åستگاÏ Ýتصر
Ñنیمأمو Çبر ì  سÑÒشتری ب  یبا  ÏÏمنجر گر 

) ÑÇÏند¡  یکاÇ) ÊÑقامت ÇÏئم قانون   نی که گر  یتوäÇ کسان ینم •
Ç مگر Ïمنع کر Ñبه کشو ÏæÑæ ÒÇنکهی  Ñنها به طوÂ سفرì    که

 ) äقانو ÑÏ١٤)( a) فیتعر ١١٠١    åست کوتاÇ åیب  ایشد    æ Ñضر
 نبوåÏ باشد.قصد æ غرÖ   یب 

• Çبرì  غ ÏÇفرÇ ری  æ ی تبعه کهÇز   Ñهمکا ãعد ÊÑصو ÑÏ ¡ندÑÇÏ ì  
کشوÑ    یم  به  Âنها   ÏæÑæ  ÒÇ ì    ÒÇری جلوگتوÇنند  قبل  کنند. 

 . دیصحبت کن  لیخرÒÇ Ìæ کشوÑ با æک 

• äکناÑپ  کاÇهو  åÑÇÏÇ من  مایÇ  äکناÑکا  æبه   دیبا  یتی شما  با 
مسافر    äÇیط  کیعنوåÑمسافربر  اì¡  ÑفتاÑì    æ محترمانه 

باشند. Çگر فکر م  Ç   دیکن   یمؤÏبانه ÇÏشته  به گونه    ì با شما 
  ت ی فوðÇÑ شکا  دیشدÇ åست¡ شما حق ÑÑÇÏفتاÑ    ز یÂم   ض یتبع

 د یکن
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• ãهو نا äنشا åÑشما æ تی ÏÇفرÇ ãتماì  که ÇÑخÏ ثهÏحا ÑÏلی   

•   ãتما æ åÏست نموÇخوÑÏ هستند  ÇÑ ÊطالعاÇبنو ðدیسیحتما . 

 د یÇ äÂشخاÇÑ Õ بکن  نی صحبت با Âمر ìتقاضا •

بق  دیبپرس •  ÒÇ  Êæتفا که  شما  با  Âنها   ÑفتاÑ به    هیÇگر  ÇÏشت 
شما    ت یمل  ایæ    نیÏ  ت¡یناã ¡ ظاهر¡ لباÓ ¡ نژÏÇ ¡ قوم    لیÏل 

Ïبو 

• ãبنو   نا ÇÑ ثهÏحا äÇهمه شاهد Óتما ÊطالعاÇ æد¡یس ی   ðÇÑفو  
.  د یسیحاÏثه ÇÑ بنو  یæ چگونگ  ق یبعد æ ÒÇقوÚ حاÏثه¡ حقا 

ÇÑ   مایپرæ ÒÇæ ناã هوÇپ  خ یکه شماåÑ پرÒÇæ¡ تاÑ  دیباش قنیمت
 . دینموÇ åÏ دیق

• Çبرì شکا ÔÑÇگز Íفتر   تی طرÏ با äتاCAIR بگ Óدیریتما . 

معتقد باشد    یبر ÇساÓ مشاهدÊÇ منطق  اåÑیط   لوÊ یپ   Çگر  •
مسافر تهد  تی Çمن  ìکه   ÇÑ  ÒÇæم   یم   دیپر ÒÇ    یکند¡  توÇند 

 ÑÇÏÏخو ÒÇæپر ÑÏ مسافر  äÂ  äÏکر  ÑÇسوì  پ مگر    لوÊ ی کند. 
سؤÇل   ینم شما   ÒÇ ها   ایبپرسد    یتوÇند   Êæقضا خاطر    ì به 

Ï ÓساÇ بر   ای  ت یقوم   ت¡یجنس  ت¡ یمل   ن¡یتعصب ÂموÒ که 
 کند.   ìباشد ÒÇ سوÑÇ کرäÏ شما خوÑÇÏÏ  یاسیس  دیعقا

 

  



 

 ۹٦   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 شما در هنگام برخورد  یحقوق قانون

 فدرال)   ای یالتی ا  ای  ی(محل  سی پول نیبا مامور
 

• ÑÏ  Ñمامو با   ÏÑبرخو  ãس یپول   ن یهنگا   ÑÇÏ حق  که    دیشما 
به   گفتن  پاسخ   ÒÇ  æ  åÏکر  Êسکو ÊالÇنها سوÂ   ÑÇÏ  Ïخو ì  

ÑÇÏ  نیÇ  .د یکن  Ïخوì   عل  ینم æ    هیتوÇند   Ïشو  åÏستفاÇ شما 
Ç به   äچ  ست ین   یمعن  ن ی همچنا کرì    äÏ برì  Ç ز یکه   äپنها

ÑÇÏد ی. 

•   Ñهو   سیپول   نیمامو ÊÑشما  کا ÒÇ ستÇ سند    ای  تی ممکن
  äما نشاÇ هدÇبخو ÇÑ موتر شما ãثبت ناÇ äÏÇÏ ن   نی ÏسناÇیÒا ì 

Ï ÊالÇگریپاسخ به سو .ÏÑÇند 

ÑÇÏ  شما • حق   äدی همچنا  Ç با  طر   ن یماموÑ  ن یکه   ÒÇک  ق یæ ل ی  
کن قرÑÇ    د یصحبت  باÇÏÒشت  تحت  که  کدãÇ    ای  دیندæÑÇلو 

Çدی ندÑÇ  یقانون   یمشکل چه    ن ی.  ÑÇÏند   ÏÇفرÇ همه   ÇÑ  Þحقو
 نباشند.  ایباشند  زäیست

به    ستندیمجبوÑ ن   ستندین   کایتبعه Çمر  ای  زäیستکه    یکسان  •
به نوع  Øمربو ÊالÇتی سو  æیåپاسخ    ز äتا Êمهاجر æ  هندÏ

  ی مدßÑÇ جعل   ایæ    د ییÛæÑÏ نگو  چگاåیÑÏ هر صوÊÑ ه Çما
  ì جدðÇ خوÑÇÏ Ï  یجعل  تیهوÒÇ حمل ÇسناÏ    ی. حتدی ÇÑÇئه نکن

 .د یکن
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• Ñسی پول  نیمامو  Çبرì  با  خانه  یتالش ÇÑ    دی شما  حکم محکمه 
Çگر  باشند.  ÇÏشته 
حکم   که  گفتند 
ÑÇÏند    ÇÑ محکمه 
Âنکه    ÒÇ قبل 

Çیبرäشا   åÒجاÇ
 ÇÑ خانه  به   ÏæÑæ

کن  دیÏه تقاضا  Âنها   ÒÇ حکم    د ی برÇکه   ÇÑ نشاä    تاäی محکمه 
åÒÇæÑÏ).  ری Ò ÒÇ  ا ی  ن یکلک  ق یÒÇ طر  ای åÒÇæÑÏ ÒÇ    رäæیÏهند (ÑÏ ب

با  کمح باش   یقاض  Çìمضا   دی محکمه  ÇÏشته   ÇÑ  مشخص  æ د 
Çگر حکم محکمه  کنند.    یتوÇنند تالش   یÇÑ م  زها یباشد که چه چ

که "با    دییشوÏ بگو  یäÂ ÑÏ مشاهدå م  یÇشتباه   ایکامل نباشد  
  کنم".    یموÇفقت نم  یتالش 

• ÑÏ  هم  ÊÑصو کن  شهیهر  صحبت  محترمانه   æ به    د یمؤÏبانه   æ
  ل ی . Çگر æکدیسکوÊ کن  دی توÇن  یکه شما م  دی خاطر ÇÏشته باش

ÑÇÏجر  دی  ÑÏ  æ گرفته   Óتما  æÇ با   ðÇÑیفو äطر  یتالش   ا  ÒÇ ق ی  
æ    رندیگی.  Âنچه ÇÑ که با خوÏ م دیصحبت باشبا ÑÏ æÇ    لفوäیت
Çقسمت ها  نکهی ãÇکدì   تالش ÇÑ ن   یخانهÏشتی  دکرÇÏÏد ی کن  ا  
ف  ای Âنها   ÒÇتالش   دی ریبگ  لمی با  که  شکل  به  مدÇخله    یÇما  Âنها 

ناã مکمل¡ محل ÇستخدãÇ¡ شماåÑ   د یکن  یسع  .  رÏ یصوÊÑ نگ
Ñمامو ãتما ÊÑکا æ äینی نشا    Óصحبت    ایگرفته  که با شما تما

ÑÏ ÇÑ ندÇ åÏکن  افتیکر åنگا Ïبا خوæ دی. 
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Ïهد    یحق ÂنرÇ نم  س یپول  نیماموì  Ñخانه برÇ   یحکم تالش   گرچه •
ÑÏ    نکهینظر به Ç  یÒندäÇ ببرند æل به  کنند æ    ریکه شما Ï ÇÑستگ

کرæ åÏ    ریتوÇنند شما Ï ÇÑستگ  یچه ÇÑ بدست ÏÑæÂند م   یتالش 
ÑÏ مقابل Âنها    چگاåیگرفتند ه  میتصم  نیÒندäÇ ببرند Çگر چنبه  

 .    دی مقاæمت نشاä نده

Ñهنما  دی بدÇن  دی با • گفتن¡   ÛæÑÏ گونه  هر  گفتن    ییکه   æ غلط  
 Ñمتناقض به مامو Êس یپول   نیجمال   ÒÇÇمیجر    ÑÏ æ ستÇ گÑبز

 .Çنجاã شوÏ  دینبا   یط یشرÇ چیه

 

 کرد؟  دیبا شما تماس گرفتند چه با اینزد شما آمدند   سیپول نیمامور اگر

با Âنها ¡    دییبرÂ  رäæیب   دیÑÏ خانه هست   Çگر  • æ قبل ÒÇ صحبت 
 .  دیåÒÇæÑÏ خانه ÒÇ ÇÑ عقب تاä ببند

کاÑ    طیÒÇ ÑæÏ مح  ییÂ نها ÇÑ به جا  دیÑÏ محل کاÑ هست   Çگر  •
 .  دیخوÏ ببر

ãÇÑÂ قرì   ÑÇ فضا  کیگرفته شد به    یلفون ی با شما تماÓ ت  Çگر  •
 دی æ بعد صحبت کن دیریبگ

کاÊÑ    که  د یتقاضا کن    س یپول    نینزÏ تاÂ äمدند ÒÇ ماموÇ  Ñگر  •
Çسم ماموÑ¡ ناã   ایبدهند æ  شاÇÑ ä به شما نشاä    تیهو  یÑسم

 .دیریشاÇÑ ä بگ  لیمیÇ æ  لفوäیÏفتر æ موسسه شاä¡ شماåÑ ت
بگو  سپس æک  دییمؤÏبانه  خوÇهد    لی"   Óتما شما  با  من  

 .   دیگرفت" æ صحبت ÇÑ تماã کن
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Ñهنما  Çما • حقوق  یقانون   ییجهت   æی  Ïæبز  äتاì    باCAIR  
 . دیریتماÓ بگ

 کرد: دیدر محضر عام به سراغتان آمد چه با  سیپول  نیمامور اگر

کند¡    یشما ÇÑ متوقف م     سیæ مقاماÊ پول   دیهست  اåÏیپ  Çگر •
ن   Ñه  دی ستیمجبو صوÊÑ    دیÏهجوÈÇ    یسؤÇل   چ یبه   ÑÏ Çما 

کن Ðکر   ÇÑ  Ïخو سن   æ  ÓÑÏÂ  ¡  ãنا  ¡ کاÊÑ    د یÑÏخوÇست   æ)
ÒÇ قانوä به شما    یبه خاطر تخط  مهیجرکه    یÑÏ صوÑت  ت یهو

شما    ìریÑÏ عدÏ ãستگ   ìتوÇند نقش موثر  یشوÏ) م   یåÏÇÏ م 
Çکند  فای. 

• ÑÏ    سلحه توسطÇ حمل áحتماÇ هر گونه شک به Òæبر ÊÑصو
پول  ب   سیشما¡   ãÇقدÇ Çست  کند.    یبدن   یتالشه  ممکن 

نکن بگو  یæل   د¡ی مقاæمت  ه دییمحترمانه  به  "من  گونه    چ ی: 
 عباÊÑ   ن یÇ  یسیترجمه Çنگل."  ستمیموÇفق ن  یتالش

 “I do not consent to a search   باشد.  ی” م 
• äæبد  Ñمامو با  شاä   سیپول   نیتفاهم   åÒجاÇ  æ   Çتانر Ïست   ¡

ج م   دینبر  طهیخر  ای  ب یÇÏخل  فکر   äم   ی(چو که    یکنند 
 ). دیÇسلحه بکش د یخوÇه

 

 :دیشدن هست ریدر شرف دستگ اگر

• ÑÏ  ستگÏ ÊÑپول   ر یصو ¡äتالش  س یشد åÒجاÇیبدن  ی    æ شما
حق ÇÑ    نیÇ   شهیهمشما    کن¡یمحوطه ÇطرÇفتاÑÇÏ ÇÑ äند. æل 



 

 ۱۰۰   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

ÑÇÏکن   دی ÑظهاÇ ضحÇæ æ ی: "من با تالشکه   د یکه محترمانه  
 ". ستمیموÇفق ن 

• Ñظ  س یپل  ماموæپرس  فه ی  ÒÇ قبل   ÏÑÇÏ یäشما¡    د  ÒÇ  áÇسؤ
م   ÞیحقوÇندÇقانون   ر سکوÊ    ی(حق  به  ÇÏشتن  شما   æ  äÏکر

سکوÊ کامل¡   اÑیکند. قبل Ç ÒÇخت  اäیشما ب   ÇÑ (ì برÇ لیæک
م  "من   ÊÑعبا  ÇبتدÇک  یæ با  Ç æکنوä    لیخوÇهم  صحبت کنم 

کن  ÑظهاÇ محترمانه   æ Çæضح   ÇÑ  ".Ïکر خوÇهم   Êدیسکو  : 
 عباÊÑ    نیÇ  یسیÇنگل  مه ترج

“I want to speak to a lawyer and to remain silent ”
که سکوÑÏ æ ÊخوÇست صحبت   دی ÇÑ بدÇن  نی Çلبته Ç.  باشدیم 

Çگر کمتر ÒÇ  شما ÇستفاåÏ نخوÇهد شد.  هیبعدðÇ بر عل   لیبا æک
١٨  ÑÇÏ áتقاضا  د¡یساì  لدÇæ ای  نیصحبت با    äسرپرست تا

ن   ÇÑ دینمائ   زی  .  ÒÇ پس  Òمان   د یتأکÇما  تا   Ïخو  Þبا    یحقو که 
 . دیحرÝ نزن   سیبا پول   دیمالقاÊ نکرÇ åÏ ل یæک

• Çبپرس  نی ÇÑ æÇ äنشا åÑشما æ Ñمامو ãدیحق شماست که نا  .
Çن ی  Ñبسپا خاطر  به   ÇÑ  ÊطالعاÇشما    دیÑÇÏ Ïستاä  دیحق   .

 . ندیÂنها ÇÑ بب س یکه پول  دی نگه ÑÇÏ ییخوÑÏ ÇÑ Ï جا

• ÒÇ   پول Ñمامو با   äÏÒ ستÏ æ بحث  æ جر   ا ی æ    سیمقاæمت ¡ 
ناعاÏالنه باشد¡ که ÑفتاÂ Ñنها با شما    یÑÏ صوÑت  یفرÑÇ حت

ÑÇÏ Ïخو ì   کن  دیکن حفظ   Êحاال  ãتما  ÑÏ ÇÑ  Ïمش خوÇÑÂد ی. 
æلو     دیÇÏخل äÂ قرåÏÇÏ ÑÇ شد  ای  سیپول موتر    Çìگر ÑÏ پهلو
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پول  نزÏ  س یکه   ÑÏنکن   ی کی فکر  نباشد  تنها    که  د یشما 
 ممکن   د ییگویکه م   ìزی که هر چ د یمتوجه باش د¡یهست

 . دیندهÇست ثبت شوÏ.  هرگز معلوماÊ غلط  

به همرåÇ    یکیÇلکترæن   لیæسا  گریÏ   ایæ    لیموبا  لفوäی ت  Çگر  •
ÑÇÏحق جستجو  س یپول   د¡یì    ÊخلمعلوماÇÏی    ÏÑÇند ÇÑ نهاÂ

Ç شته باشد    نکه یمگرÇÏ ÇÑ ایحکم محکمه Çنها    نکه یÂ شما به
    د یÇجاÏ åÒه

کنند که با صحبت کرäÏ با    یÇ ÒÇفرÏÇ به Çشتباå گماä م   یبعض  •
ب  ی م  سیماموÑ پل Ç ÇÑثباÊ کنند. ÇبوäÏ    گناåیتوÇنند   Ïن ی خو  

ÇÑ به همرì   .ÏÑÇÏ åÇریجبرäÇ ناپذ  دÇی کاÑ خطرæ ÊÇ عوÇقب شد
هر    ÒÇ پلقبل   Ñمامو با  صحبت    ل ی æک  کی با    د یبا  س¡ یگونه 

کن  ÊÑمشو  æ æکدیصحبت  تم   لی.  Çست   ÑÏیام قا    ÊطالعاÇ
نحو ممکن شما ÇÑ    ن یæ به بهتر  یشما ÇÑ برÑس   هیمربوØ به æÏس

مس  ÑÏح یصح  ری  Çت یهد    æهنماÇÑکند.  یی  ÑÏ  äæبد   افت یÇگر 
Çحتماá برÒæ خطر    د¡یصحبت کن  سی با ماموÑ پل  ی کمک حقوق

Çبرì شما بس åÏÇخانو æ äستاæÏ یÑا  Òی Ïست  اÇ 

 

 :دیدر رابطه با نوع اقامتتان بازخواست شد اگر

• Çکن   نی Êپاسخ سکو ÑÏ ست کهÇ ه  دیحق شما æم   چ یÇلزÇبه   ی
ماموÑ  ح یتوض  به   äقامتتاÇ  Úس¡یپل  نینو   Ñنیمامو    åÑÇÏÇ

 Êریسا ایمهاجر  ÑÇلت ندæÏ äÇمندÑدیکا . 
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به پاسخ به سوÑÏ áÇباåÑ محل تولدتاä¡   ی تیمجبوÑ چ یه  شما •
ÏæÑæ    یچگونگæ    خ یÐکر تاÑ  کا¡یÂمر   تزä یعدã س  ای  تزäیس

Ç ßیبه خا Êمر  االÂ åکایمتحد  ÑÇند ÇÑطالعاتدیÇ ی. هر گونه 
Ç ÑÏ تحو  نی که ÏÑه  سیپول   ل یموÏد ی  Ç áحتماÇکه    ن ی ÏÑÇÏ ÇÑ

عل بر   Êمهاجر  åگاÏÇÏ  ÑÏه ی    Ñمامو به   .Ïشو  åÏستفاÇ شما 
تاä حضوÑ ندÒÇ ÏÑÇ پاسخ    لیکه æک  یکه تا Òمان   د یکن  دیتاک

 . دیÒÑæ یÇمتناÚ م  یäÏÇÏ به هر گونه سوÇل 

س  طیشرÇ  تحت  • Çگر   ¡Õیخاäمر  تزÂدیستین   کای    Ñمامو  æ
برÑس ÑÏخوÇست  شما   ÒÇ  Êمهاجر  åÑÇÏÇی    Êمهاجر  ßÑÇمد

  Ç . ìگر باالدیÏه  لیمدÑÇکتاÇÑ ä به æÇ تحو  دیÏÑÇÏ ÇÑ¡ با  شما
خوÇÑ Ï به همرåÇ    یمدßÑÇ مهاجرتهموåÑÇ    د¡ یساá هست  ١٨

باش ن دیÇÏشته   äهتاÇهمر  ßÑÇمد Çگر  شاì    äبرÇ  ست¡ ی. 
 .دی به سکوÑÇÏ Ê لیتماد که  یبگو

مدßÑ    چ یه •  æ غلط   ÊطالعاÇ  äقامتتاÇ  Úنو به  ÇÑجع  æقت 
 . دینده نی ماموÑ لیتحو یجعل
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 دهم  فصل

 سازگاری فرهنگی
 

فرهنگی  ÒماæÑ   äندیک    مطابقت   æ بوقت   äÂ تغییر  که  Çست 
Çین    .  ÏÑÇÏ  ÌحتیاÇ متفاæÑ    Êæند طوالنی  مختلف   ÏÇفرÇ  ìÇبر

بیشتر   æلی   ¡ معÇست  مرÇحل   ÏÇفرÇ ینی  Ç  ÒÇ نی  Çبر  ÇÑ   æÑ ìند 
ÑگاÒساì کنند یم  یط دی با فرهنگ جد . 

مانند ÇفرìÏÇ که خانه خوÇÑ Ï ترß می کنند ÑÏ æ کشوìÑ خاÑجی  
  ðحتماالÇ نیز  شما  شوند¡  می  فرهنگ    æÑند  ایساکن  با  مطابقت 

خوÇهید  (سترÓ)    یæ فشاæÑ ÑحرÇنی æ تشویش  گجدید ÏچاÑ ن 
گذشت Òماä برطرÝ  شد. Çین ÇحساÓ طبیعی Çست æ معموالð با  

  .Ïشو جامعه    کامل  ìساÒگاì  ÑبرÇمی  Òندگی  سبک   æ  ÔæÑ با 
Çگر با ÇفرìÏÇ که    ساÒ áماä نیاÑÇÏ Òید.  Å5لی    2جدید Çحتماال به  

تطابق Âساä تر می    æÑندبه شما کمک می کنند همکاìÑ کنید¡  
شوÏ. صبر کرÇÏ ¡ äÏشتن Ðهن æÑشن Â æموختن ÔæÑ هاÑÏ ìست  

  æÑند مقابله با سترÓ یا فشاæÑ Ñحی æ شوß هاì فرهنگی Çین  
ل می کند. یافتن æظیفه Â æموختن لساÇ äنگلیسی نیز به  ÇÑ تسهی

مطابقت کمک می کند. Âموختن Ò ÔæÑندگی با فرهنگ جدید  
کسب    æ  åÒتا  ìچیزها با   äشد Âشنا  Ïلیل  به  æلی  نیست   äساÂ

 .Ïهد بوÇخو ìجدید تجربه خوشایند ìها ÊÑمها 
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 فرهنگی یسازگارنقطۀ عطف 

ÑگاÒساì    Ñچها  ðمعموال فرهنگی  مطابقت  ÏÑÇÏکه  یا  مرحله 
ÇنرÂ  ¡ فرهنگی ßعسل ¡ شو åما :Ïهید کرÇتجربه خوÑگاÒساì    æ

 تسلط. 

 (مرحله اول مهاجرت) ماه عسل   •

  ìÇمی شوید¡ همه چیز بر ìÏشا æ äهیجا ÓحساÇ ÑچاÏ شما
  ¡  åÒتا هشما  Â  جاäی با   Ôخو  æمرحله  ندی Çین   .Ïبو خوÇهد 

 ÎÑ جدید äبه مکا ÏæÑæ ÒÇ ندکی پسÇ ðمیدهد. معموال 

 مرحله  شوک فرهنگی  •
 åجایگا  ÑÏ تا  کند  می  سعی  که  مدتی   ÑÏ  ¡ÏÑÇæ  åÒتا  Ïفر
متفاæ Êæ بیگانه قرÑÇ بگیرÇ ¡ ÏحساÓ  تشویش Â æشفتگی  

 می کند. 

 ( مرحله مطابقت )  یسازگارمرحله  •
به   شما   ÊحساساÇ فرهنگی   ßشو مرحله   ÒÇ گذشت   ÒÇ پس 

ÇÑحتی  ÓحساÇ  ÑچاÏ شما   æ Ñسد  می  به  ÇÑÂ    æمش   ÏعتماÇ
 جامعه جدید می کنید. 

   مرحله تسلط •
Çلبته هنوÒ  شما با Òندگی æ فرهنگ جدید عاÊÏ می گیرید¡  

åمی شوید.  هم گا æبرæÑ Êگاهی با مشکال 

 به معاشرÊ با توäÇ یم  ¡یمقابله باشوß فرهنگ ÔæÑ ÒÇ ì ها
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   ÊÑسپو ¡ äستاæÏمنابع مذهب  ای ÒÇ åÏستفاÇ معنو  ای  ی ì    åÑشاÇ
شما   Çگر   .Ïن   ایکرÇنتو  äتا  ÈÑقاÇح  د یæÑ  Ñفشا سترÓ)    یبا   )

Ç  دیجد  یÒندگ  ÑÏیÊشو  اال  ÑگاÒسا  åبا  دیمتحد ÒÇ    عاðیسر  دی¡ 
Ò جعÇه ریمرÇدی کمک بخو. 

Çجتماع  Êموضوعا  ÑÏ  ßÇشترÇی    ÑÏ  Ñحضو مانند  جامعه¡   ÑÏ
پرÇÏختن سهم گرفتن به ÇموæÇÏ Ñطلبانه ممکن    ای  یفرهنگ  عیæقا

ÑگاÒسا Òندگ   Çìست  Ç  یبا   ÑÏیÊبا    اال کند.  تر   äساÂ  ÇÑ  åمتحد
  گر یضمن Âشنا شدä با ÇفرÏ ÏÇ  یÇشترÑÏ ßÇ موضوعاÇ Êجتماع

Çمریکا نیز ÏیدÑÇ می کنید æ    با مرãÏ  ¡یمذهب   ای  یوم ق  ìگرæپ ها
به  به تمرین لساÇ äنگلیسی می پرÒÇÏید. کاÑکناÇ äسکا  Ïمجد ä

نیز    äتاÏخو کند.  می  کمک  جدید  جامعه  شناخت  Òمینه   ÑÏ شما 
 جامعه خوÇÑ Ï بشناسید. 

 

 بط فامیلی ا رو

با تغ  د یجد  یÒندگ ÇفرäÏÇÏì    ÏÇ نقش áæÑ æ ها  ر ییممکن Çست 
باال  åÏÇخانوì  گÏÇخانو تغ   ر یتأث  ی ÇæÑبط   .ÏÑÇها  رییبگذ  áæÑ ì  

تر  یکی  یلیفام   Ñفشا پر   ÒÇتر  نی  Óستر موضوعاÊ  ن ی(پر   (
مقابله    ì برÇ  یسالم  Çìست. Çلبته ÔæÑ ها نیمهاجر  د یجد  یÒندگ

Ç Çعضا  رÊÇ یتغ  نیبا  با   .ÏÑÇÏ  Ïجوæì   لیفام    æ  Ýشفا  ØتباÑÇ
کن  ÑÇبرقر هر    د یصاÏقانه  فام   کیتا   ÏÇفرÇ  ÒÇلی    æ  ÊحساساÇ با 

 . Âشنا شوند لیفام  ìهمه Çعضا رÊÇییتغ



 

 ۱۰٦   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

  æبرæÑ معضالتی   æ  Êمشکال با  Çست  ممکن   åپناهند Çæلدین 
جدید   فرهنگ  با  متفاæتی   ÔæÑ  æ سرعت  با   áطفاÇ  ÇیرÒ شوند¡ 

ÑگاÒسا    ÔæÑ سته ها یاÇست برخی خوÇ لدین ممکنÇæ .می شوند
  ìها  ÔæÑ برخی  æلی  نپسندند.   ÇÑ  áطفاÇ  ÑفتاÑ  æ  äÏکر صحبت 

حتی غیر    تربیت طفل ممکن Çست Ç ÑÏیاالÊ متحدå نا مطلوÈ یا 
  áطفاÇ با  شما  فامیل  ÇÑبطه  که  کنید  می  فکر  Çگر  باشد.  قانونی 
  åÑÇÏÇ  äکناÑکا  ÒÇ یکی  با   ¡ Çست   åشد  Êمشکال  æ معضله   ÑچاÏ
شما   به  بتوÇنند  Çست  ممکن  Âنها  کنید.   ÊÑمشو  Ïمجد  äسکاÇ
  áفعا ìفامیل یا برنامه ها Êبا خدما ÇÑ شما ØتباÑÇ کمک کنندیا

 .ÑÏ جامعه شما بر قرÑÇ کنند

 

 ارزش ها و هنجار های فرهنگی امریکا 

ÇیاالÊ متحدå جامعه ìÇ متنوæ Ú متشکل Ç ÒÇفرìÏÇ با نژÏÇها¡  

  ìهاÑæبا  æ  ãسوÑ Ïیگر   æ Ïینی   æ مذهبی   ÊÇنظر  ¡ ها  قومیت 

فرهنگی    ÊÇÑنتظاÇ  æ هنجاÑها  برخی  Çلبته  Çست.   Êæمتفا

  æ ست. تحملÇ åپذیرفته شد åمتحد ÊیاالÇ سرÇسر ÑÏ ختÇیکنو

مرäÏ همه ÇفرÏÇ¡ صرÝ نظر ÒÇ عقاید æ سوÇبق ¡ ÒÑÇشی  محترã ش

به   باید  شما   .Ïشو می   Èمحسو Çمریکا   ãÏمر بیشتر   ìÇبر مهم 

باید   همچنین  بپذیرید.   ÇÑ  äÇیگرÏ  æ بگذÑÇید   ãÇحترÇ  äÇیگرÏ

 پذیرÇ æ ÔحترãÇ متقابل Ï ÒÇ ÇÑیگرÇ äÇنتظاÇÏ Ñشته باشید. 
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Ç ãÏمریکا  برخی Ñسوã سنتی شما ممکن Çست با Ñسوã بیشتر مر
متفاÊæ باشد. برخی Ñسوã ممکن Çست غیر قابل قبوæ á حتی غیر  
با Çینکه مرÇ ãÏمریکا به Ïیگر فرهنگ ها æ سبک   قانونی باشد. 

ÔÒÑÇ ها ¡ باÑæها Ñ æسوã    ی گذÑÇند¡ برخ  یÇحترãÇ م   یÒندگ  ìها
ÏÑÇÏ    هیپا  Ïجوæ  عایتÑ  ÇÑ Âنها  باید   åمتحد  ÊیاالÇ  äساکنا که 

 کنند: 

ÒÇ محوÑ هاì فرهنگی   •  Ïخو ÒÇ حمایت æ کفایی Ïفلسفۀ خو
 æ مریکاÇÔÒست.  ساÇ فرهنگی 

باÑÇÏ Ñæند Ç æستقالÒ áناä   مساÊÇæ مرäÒ æ ÏمرÇ ãÏمریکا به   •
 æ مرÒÑÇ ÇÑ äÇÏشمندمی ÇÏنند. 

م  •  ÑنتظاÇ شما   ÒÇ ی  Çبر موقع  به  که   ÏæÑ ì    ها  Êمالقا  ÑÇقر
شخص  ی æجلساÊ¡ چه Ñسم شو  یæ چه    یب   ری. تأخدیحاضر 

م   یÏÇب   Èگاه  یمحسو  æÏتأخ  ی شو  ÊقاæÇست    ر یÇ ممکن 
ناپذ  äÇجبر ì  ÏریعوÇقب  Çگر  باشد.  کاÑ    ریÇÏشته  محل   ÑÏ

. Çگر    دیÏ ÒÇ ÇÑست بده  Ïخو  فهیممکن Çست æظ  د¡یحاضر شو
 Çبر موقع  æÏس   دÑÇ یì  Ïبه   äÇÏگرÑکا ÇÏکتر    ه یبا    گر یÏ  ای¡ 

نشو حاضر   Êخدما  äکنندگا جلسه    د یفرÇهم  Çست  ممکن 
 .دی مالقاÏ ÒÇ ÇÑ Êست بده
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 ازدهم ی فصل

 یاداره کردن امور مال
 

متفاÊæ    اÑیمتحدÑÏ å نقاØ مختلف بس  االÊیÇ ÑÏ  یÒ ÝÑندگ مصا
  ن یباال باشد. به هم  اÑیممکن Çست بسÒÇ نقاì    ØاÑیÑÏ بس  یÇست æل 

  یی توÇنا  ìهمه کالنساالì  ÇÑÇÏ äبرÇ  فهیهر چه ÏæÒتر æظ  افتنی  لیÏل
بس  äÏکرÑیکاÑبا  ا Çست.  ÒÇ    دی باش  مرÇقب  دی مهم  شما   ÝÑمصا تا 

Çشتریبشما   دیعو  .Ïنشو  

کنند¡ چوä    یم   ìها پوá شاÑÏ ÇÑ ä بانک نگهدÑÇ  ییکای Çکثر Çمر
Ç ب  االÊیæÏلت   ÇÑ  äÂ  åی م   مهیمتحد  

Ç .معن  نیکند äÂ ی به    áگر پوÇ ست کهÇ
  åشد گم  بانک   ÑÏای    ¡Ïæبر سرقت  به 

Ç م متحدå    االÊیæÏلت   ÇÑ  äÂ  Öæ ی  
 ÏÒÇÏمعلومات  .پر Çست   Ñæی ضر  ÑÇبانکد  ÏÑمو  ÑÏ  ÇÑ ì  

کسب    هیæ پرÇÏخت مال  ìبوÏجه بند  ¡ÇعتباÑ¡ قرÖ  ¡ی کی Çلکترæن
 . دیکن

 

 یشخص  یامور مال  ت یری مد

مال   تی ریمد  تیمسئول   ÑموÇست.    یشخص  یÇ  äتاÏخو  åعهد بر 
ها  یکیبوÏجه    سنجش   åÇÑ  ÒÇ ì  ری جلوگ ì   ÇفزÇ  ÒÇشی    ÝÑمصا

مهم   سنجشÂ    ÔæÑموختنÇست.    ÊÑمها برÇ  یبوÏجه    Ç ìست. 
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با  بوÏجه    سنجش مانند   دیدعوÇی¡   ¡Ïخو  ÑÇماهو  ÝÑمصا  æ
  ÝÑمصاÇهمگان   خانه  ه یکر Êی¡ خدما    ÇÑ ÔباÏبو æ نÇدیبد  Çبر . ì  

 ییÇÑ شناسا  لی فام   اÊ یخوÇسته ها æ ضرÑæ  د یبا   Ïجه بو  سنجش 
برخدیکن ق  ìضرÇÒÇÑæقالã    ی.   äÇگر Çست  غ  متیممکن   æر ی  

Ñæضر ì   تأم به   Øمربو بوÏجه   ÒÇ  æ  لیفام   اÊیضرÑæ  نی باشد 
Òم   شتریب   ÑÏ  Ïمجد  äسکاÇ  åÑÇÏÇ  äکناÑکا  .Ïسنجش   نهیشو  

 کنند.  یبوÏجه به شما کمک م 

 

 ی بانک الت یتسه

Çمن  االÊیì  Çبانکها  äمکا  åیمتحد  Çبر ì  ÑÇنگهد ì    áپو
تضم  æ  ÊÑنظا با  فدáÇÑ    نی هستندکه 

خدماÊ  کنند.    یم   تیفعال  بانکها 
م   یمختلف جمله    کنند  یÇÑÇئه   ÒÇ

 ی که پوá تاÂ ÑÏ ÇÑ äنها نگه م   یحسابات
Ñجا  Èحسا ÑÇÏì  Çند.  شما  م   نیبه   ÇÑ  äمکاÇی    ÝÑمصا که  Ïهد 

  ÊÑبت کاÏ ¡چک ÒÇ åÏستفاÇ با ÇÑ Ïخت بل به    ایخوÇÏتوسط پر
ها    ییکایÇکثر Çمر  ì کاÑ برÇ  نی . ÇدیبپرÒÇÏ  یکیصوÇ ÊÑلکترæن 

ÒÇ    شتریب   دیمصئوä تر ÇÑ æحت تر ÒÇ حمل پوá نقد Çست¡ Çما نبا
ÑÇÏ  äحسابتا  ÑÏ که  کن  دیÂنچه   Ýچندی مصر Çگر  ì    ÇÑکاÑ  نی. 

کن  سی ف  دیبا  د¡ی ÇنجاÏ ãه پرÇÏخت   ÇÑ  äÂبانک    نی چند .دی  Úنو
Òم   ÑÏ شما  به   Ïمجد  äسکاÇ  åÑÇÏÇ  .ÏÑÇÏ  Ïجوæبانک    افتنی  نهی
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  ی فرهنگ  ای  ین یÏ  دیکند. Çگر ÑÏ باåÑ پوá عقا  یمناسب کمک م 
ÑÇÏدی  äÏÇÏ گرÇ ðسوگرفتن    ای( مثالÏ  ست نمÑÏ ÇÑن   یÇÏممکن  دی (

بتوÇن  بانک  د یÇست   Ïخو منطقه   ÑÏعقا  دیاب یب   ی به  شما    دیکه 
 گذÏÑÇ.   یÇحترãÇ م 

æ برÇÏشت کرäÏ    ¡یبا ÇÏ ÔæÑخل پوá به حساÈ بانک  دیبا  شما
  áپو  ÒÇ  ÊتوماÇ ختÇÏپر åستگاÏ(ATM)    شنا شو  ایÂ ¡ دی چک  .

¡ حساÈ پس Çندì    ÒÇ پوá خوÑÏ ÇÑ Ï حساÈ جاÑ  د یتوÇن   یشما م 
مناسب Çست که   Çìفرì  ÏÇ برì Ç . حساÈ جاÑدیکن  رå یهر Ð æÏخ ای

کا  æ چک   ÒÇ  åÏستفاÇ با   ðمرتبا ÊÑ  
(ATM)      æمستق  یم     م یپرÇÏخت 

ÒÇÏن پرÇبر ÒÇندÇ پس Èد. حساì  خÐ ی åر  
ضرÊÑæ   به äÂ    یمدتتا  که    یکرäÏ پول 

جاÑ  مناسب  ستین   Èحسا به  فقط   ðحتماالÇ  ÁÇبتدÇ  ÑÏ  .   Ç ìست 
ÑÇÏ ÊÑæدیضر  ÒÇ پس ¡ ðÇبعد .Çشر äهم شدÇطیفر    äÏکر ÒÇندÇ پس

 ìجاÑکه حساÈ پس Çندæ ÒÇ حساÈ    دی پوá ¡ ممکن Çست بخوÇه
  .دی ÇÏشته باش هر ÇÑ æÏ با هم 

ÒÇ    با  åÏستفاÇیکر Êد  ÊÑای  کا  ÑعتباÇ  ÊÑکاì   ن   یمÇدیتو    áپو
بگ  Öه  د یریقرÏ بابت   æی    ÏخوÒÇÏبپر  Ïدی سوÇبر  . ì    شتنÇÏ

ÑعتباÇ سابقهì  ف )  ÝÑمصا ¡ äخشاÑÏ بل ها  سی æ (هاì    ÇÑ ãÒال
 .  دیماå به موقع بپرÒÇÏهر  
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   از بانک به بانک م یمستقپرداخت 
به حساÈ    معاÔپرÇÏخت    ìبرÇ  شرکت ها æ  کاäÇÏÑ هاì    ÒÇ اÑیبس

  ÒÇ äکناÑطرکا ÒÇخت مستق   ق یÇÏم   بانک    میپر åÏستفاÇکنند. با    ی
مستق  جا  معاÔ¡    میپرÇÏخت  به  طر  ìشما   ÒÇ  áنتقاÇچک¡    قی

  م یپرÇÏخت مستق شوÏ.    یپرÇÏخت مشما    یبه حساÈ بانک   ماðیمستق 
Çایمزì   Ïمتعدì    .ÏÑÇÏ م گم  æل   یچک   Ïند    ینم  یکس   یشوÇتو

  ن ی . همچننقد کند  یجعل  ìبا Çمضا  ایÏÒÏ ÇÑì    æ     میپرÇÏخت مستق 
به    معاÔ   د¡یباشنÇگر ÒæÑ ÑÏ پرÇÏخت معاÑÏ Ô محل کاÑ    ی¡ حت 

نقد کرäÏ چک    ìنخوÇهد ÇÏشت که برÇ  یÑسد æ لزæم   یÏست شما م 
بانک   به   Ïخوæدی بر  .  åبا  بالآخر شما    میمستق   پرÇÏخت ¡   áپو  ¡

م شما   Èحسا  ÏÑÇæ به  شوÏ یبالفاصله   ÇÑ چک  Çگر    اä حسابت. 
ÑÇقل    د¡یبگذÇحد äحسابتا ÒÇ چک äÂ áپو åÏستفاÇ کی    ÒæÑ æÏ تا
 . کشد یطوá م

 

 گرفتن  اعتبار و قرض
ها  åÇÑì   Ïمتعدì  Çبرì  Ç  ÑÏ  áپو گرفتن   ÖیقرÊاال   Ïجوæ åمتحد

  ک ی Çست که ÒÇ    نیÇ åÇÑ  نیÏÑÇÏ. ساåÏ تر
کنیکر  åÏستفاÇ  ÊÑکا  Êما    د¡یدÇ

با    دی توÇن  یممکن Çست مقدÑÇ پوá که م
  ÒÇ  åÏستفاÇ ی کر  کی  Öقر  ÊÑکا  Êد

  æÏ باåÑ پرÇÏختن   ìبرÇ  یمحدÏæ باشد Ò æماä کوتاه   یل یخ  دی ریبگ
  äæبد  äÂäÏÇÏ   ÇÏ  ÏسوÑبسد ی Çمر  ì اÑی.   ÒÇ ییکای  Çبر گرفتن    ìها 
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  ماð یمستق  د¡ی موتر جد  ک ی  دی خر  ìعمدå مثل قرضه ها ìقرضه ها
   کنند. یÒÇ بانک ÑÏخوÇست قرضه م

  د¡ یæ قرضه خوÇÑ Ï عاجل پرÇÏخت کن  دی ریپوá قرÖ بگ  یمبلغ کم 
ÑعتباÇ سابقهì   ه  یخوبÇتر  دیکسب خو åÏسا .Ïنیکر  Çبر åÇÑì    ãنجاÇ

Çنی    ÒÇ  åÏستفاÇ  Ñیکر  کیکا  ÒÇ  äهندگاÏ قرضه  Çست.   ÊÑکا  Êد
ÑعتباÇ م   ìسابقه   åÏستفاÇتشخ  کنند   ی ÏÂهند    صی تا  قرÖ    ایکه 

شما    Ç .ìگر سابقه ÇعتباÑنه.  ای  ندیکیخوÇÑ Ï به موقع پرÇÏخت م  ìها
Çبر قرضه  گرفتن  باشد¡   Èخوì    ðموتر   دی خرمثال   Çیبرäتر    تا  åÏسا

Ç با  شد.  برÇ  نیخوÇهد  Çگر   ¡Ïجوæì    Ïخو قرضه  موقع  به  پرÇÏخت 
.  دی موÇجه شو  یممکن Çست با عوÇقب قانون  د¡یمشکل ÇÏشته باش

  دÑÇ که مق   دیضه ها¡ سوÏ پرÇÏخت کنقر  شتر یب  ìبرÇ  دی برعالåæ¡ با
 ÇÑ áخت کن  دی که باپوÇÏپرÒدیبا  ÇفزÇ ÇÑ هد. یم  شیÏ 

 

 یو نقد  ی اعتبار یکارت ها
  باð ی تقر)  ìدÊ کاÊÑ (کاÇ ÊÑعتباÑی ) æ کرìھÏبت کاÊÑ (کاÊÑ بد

توäÇ    ی Âنها æجوÏÑÇÏ Ï. م  ن یتفاÊæ مهم ب  ک یهم هستند¡ Çما    ه یشب
æÏ هر ÒÇì  Çنها برÂì  Ñحضو ÊÑبه صو ãقالÇ ÝÑخت مصاÇÏپرì  ا ی  

مستق   ÊÑکا Ïبت  Çما   ¡Ïکر  åÏستفاÇ Çنترنت  حساÈ    ماðیتوسط   ÒÇ
  ÒÇایپساند  Ñجا Èحساì  م áیکشد. کر  یشما  پوÇبر ÊÑکا Êد ì  

م یخر  Öقر  áپو شما  به  متباق  ید   åما هر  Çگر   æ بل    یÏهد   Öقر
سوÏ    ثیÇÑ منح  یمبلغ   دی با د¡ی دÊ کاÊÑ خوÇÑ Ï پرÇÏخت نکنیکر

 . دییپرÇÏخت نما مهیæ جر
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 قرضه سفر شما 
ÇÑÇÏ äپناهندگاì  Çطیشر  ÑÏافتی  Çبر  Ïسو äæقرضه بدì   ختÇÏپر

Ç به Ïسفر خو Ýاالیمصر Ê Ç Õخصو ÑÏ .هستند åقرضه¡   نیمتحد
äÂ    دیخط Ç ÇÑمضا کن  صلهیف  کی   شوÏ ی  ÒÇ شما خوÇسته م  ÑÏ که

. دیی ماå باÒپرÇÏخت نما  ٤٦قرضه ÑÏ ÇÑ طوá مدÊ    دی کنی  موÇفقت م
ÒÇ    نیæÇل  åما شش   Êمد  áطو  ÑÏ  ÇÑ Ò  Çماäبل  به   Ïخو  ÏæÑæاالی Ê  

ÑÏ  åه  افتیمتحدÇخت  دیخوÇÏپر با  سفر  قرضه  باÒپرÇÏخت   .Ïکر 
خوì   Èسابقه ÇعتباÑ  جاÏ یì Çفرصت برÇ  نیماهوæÇ ¡ÑÇل ع یسر  ìها

Ç ÑÏاالیÊ  Çگر برÇ .ستÇ åمتحدì  خت مشکلÇÏیپر  ÑÇÏد¡ی    Ñبه طو
 . دیعاجل به Ç åÑÇÏÇسکاä مجدÏ خوÇ ÏطالÏ Úه

 

   جهبودسنجش 
مد  شما  áمال  تیریمسئو  ÑموÇهست  یشخص   ی  Ïما    د¡یخوÇ

به   جهبوÏ   هیÑÏ ته  توÇنندی  کاÑمندäÇ ساÒماÇ äسکاä مجدÏ شما م 

  د یتوÇنی  م  زäÇی چه م  د¡یپوÑÇÏ á  زäÇیچه م  دی بدÇنشما کمک کنند.  

 .دییپوá جمع نما د یتوÇنی  م زäÇیæ چه م  دیکنی مصرÝ م 

 مصاÝÑ خوÇÑ Ï پرÇÏخت   گری مصاÝÑ بوæ Ï باÏ æ Ô  دی هر ماå با

به محض ÑÏ    د¡ی خانه ÑÇÏ دی مانند خر مدÊ ل یطو. Çگر ÇهدÝÇ دیکن
پ  اÑیÇخت Çست    ìبرÇ  یکاف   سهیÇÏشتن  ممکن   ¡Ïخو  Ôبا  æ  Ïبو

حساÈ پس ÇندÒÇ پوá   کیÑÏ ÇÑ    مشخص پوáهر ماå مبلغ    دیبخوÇه
  .دی جمع کن
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 ست؟ یسود چ

Ïصدیف   سو ì    Öقر  áپو مبلغ   ÒÇل   گرفتهÏ به  که  Çست   åل یشد  
سوÏ    زäÇیشوÏ. م   یÇستفاÒÇ åÏ پوá قرضه Ïهندå به æÇ پرÇÏخت م 

(با ÇستفاÏ ÒÇ åÏبت     د یریگ   یکه پوá قرÖ م   یمتفاÇ Êæست. Òمان 
  ÊÑم   ایکا پرÇÏخت   Ïسو بانک)¡   ÒÇ قرضه  گرفتن  .  دیکن  یبا 

به قرضه    کوتاå مدÏ æ Êبت کاì   ÊÑقرضه ها ها معموالð نسبت 
  ی مدÊ بانک ÑÇÏند. محاسبه سوÏ قرضه بخش مهم  لیطو  ìها

ÑÇگذ äپال ÒÇì  ختÇÏپرÒهم  نبا æ ستÇ دیبا  شهی قرضه   äماÒ ÑÏ
ÒÇ حساباÊ    یکه به بعض   یگرفتن قرضه ÑÏ نظر گرفته شوÒ .Ïمان 

Ïتا  áپو  Õخا  ÒÇندÇ کسب    د¡یکن  یم   هیپس   Ïسو Çست  ممکن 
ÇستفاåÏ   گرäÇیقرضه äÏÇÏ به ì  Ïچوä بانک ÒÇ پوá شما برÇ  دیکن

ها  یم   Îنر معموالì    ðکند.   ÒÇندÇ پس   Êحسابا باالتر   Ïسو
Ïæکش ییها ت یمحد äماÒ æ ÑÇمقد ÑÏی äد   äتا áپوÏÑÇÏ ÇÑ . 

 

 ه یپرداخت مال 

Ç  ÑÏیÊاال  Çبر  åمتحدì  یبسÑاì    همه  åÏستفاÇ  ÏÑمو  Êخدما  ÒÇ
مال   ¡äپناهندگا جمله   ÒÇ  ¡äم   هیباشندگا کنند.    یپرÇÏخت 

سرß ها æ شاهرåÇ ها¡    æì نگهدÑÇ  میعامه¡ ترم   می مصاÝÑ تعل
ها  هیÇطفائ   س¡ یپول   ãÇگرæپر  æ عاجل¡   Êخدما  æì    Êخدما

مال   یÇجتماع پرÇÏخت   ÒÇم   هی تکافو  ÇفرÏÇوÏش  یها   .ì    ÑÏ که 
ÇیÊندگ االÒ åمال  یم  یمتحد Úخت م   هیکنند سه نوÇÏکنند یپر : 
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 م   ی. هر شخص دیبر عوا  اتیمال Ñیکند مال  یکه کاÊا  Çدیبر عو  
بر   اÊیمال   التهایÇ ÒÇ یپرæ ÏÒÇÏ باشندگاä بعض  یفدÇÑ áÇÑ م 

Çدیعو  Çن  یالت ی  ÇÑم  زی Ç  یپرÇÏخت  ها توسط    هیمال  نیکنند. 
 شوÏ.  یÒÇ معاÔ شما کم م  اäیکاÑفرما

 شخص   اتیمال هایامالک  æÏلت  Çست  ممکن   .ì  یمحل    ÒÇ
Òم ها¡  خانه  مثل   ßمالÇتعم  نی  æ Âنها    یی رهایها  مالک  که 

ملک  اÊی مال  دیهست شما    افتیÑÏ  تیبر  خانه  صاحب  کنند. 
ÒÇ    یکند. بعض  یتانرÇ پرÇÏخت م   یکرÇئ مربوØ به ملک    هیمال

  ی م  زین  هینقل  لیæساÒÇ ÇÑ    ییبر ÇÑÇÏ  اÊیمال  یمحل  æÏìلت ها
 .رندیگ

 بفروش  اتیمال ÑÏ .شتری  Çچ  التها¡ی áبد ÑÏ ÏÇفرÇکه    ییزهای
  اÊ یکنند. مال  ی پرÇÏخت م  بر فرÇ ÔæجناÓ  اÊ یخرند مال  ی م

بر ق  åæعال ÓجناÇ Ôæبعض  متیبر فر ÑÏ .ستÇ ÓجناÇی    ÒÇ
Çیمال  التها¡یÊخاص   ا  ÓجناÇ  ÏÑمو  ÑÏ  Ôæفر قب  یبر   ÒÇل ی  

 Çایغذ Çست برÇ ممکن .ÏÑÇند Ïجوæ ÇæÏì  یبعض  Ï ãقالÇگری 
 باالتر باشد.   هیمثل سگرÇ æ Êلکوá¡ نرÎ مال
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 متفرقه  ياینصا

 کودکان  در قسمت 

 .به مکتب برæند دی با  یسالگ ١٦تا   ٦کوÏکاä شما ÒÇ سن  •

•   ÒÇ  Èکو  æ بلت  ÒÇ   یتوجه  ی¡   äÏکر  åÏستفاÇسو  æ  ¡äÏکر
äÇندÒفر ÑÇÏÏخو äتاì دی کن. 

• äÇندÒموتر¡ فر ÑÏ    سن ÒÇ که äپائ  ٨تا áتر هستند حتما    ن یسا
æÑì  یچوک    áطفاÇ Õنن ی بنشمخصو 

  نیها¡ تنها گذÇشتن فرÒند ÑÏ منزá تا سن مع  التیÇ ÒÇ  یÑÏ برخ  •
 .باشدی م  یقانون ریغ

 

 ی رانندگدر قسمت   
æ مدÂ ßÑÇنرÇ    دی کن  مهیخوÇÑ Ï ثبت æ ب  ì  هینقل   لهیæس  دی شما با •

 .د ینگه ÑÇÏ  نیÑÏ ماش
با • بتوÇنند    یÇÑنندگ  ì  نامهیگوÇه  دی همه  تا  باشند  ÇÏشته 

 .کنند   یÇÑنندگ

چرÇÑ ÛÇهنما  یهنگام  • بوäÏ    ییکه  ÑÏ صوÇ ÊÑمن  Çست¡   Îسر
م  äنندگاÇÑنندیÇبپ  تو ÇÑست  Ç  چند¡یبه   تابلو  نکهیمگر 

ممنوÑæÏ    Ú خوäÏÑ بطرÝچرÛÇ سرÎ    ایæ    ییÇÑهنما  ÇÑ ستÇÑ
 .کند

    دی ÑÏ موتر ÑÏ حاá حرکت کمربند ÇÑ بسته باش دی شما با •
 ÒÇ   زندیمکتب چشمک م  سیسرæ سرÎچرÛÇ  که  یهنگام  •



 

 ۱۱۷   صفحھ                                                       دی جد نی مھاجر  ییآشنا یراھنما
 

 عبوÑ  سمت مخالف سرß) ای (سمت شما  äÂسمت   چ یه

با  دینکن  æدیستی )  !  áطفاÇ  پ  áحا  ÑÏیåÏا    ÒÇ  Ñعبو  æ  äشد
 چرÛÇ چشمکزنش ÇÑ  سیکه سرæ یسرß هستند) تا هنگام 

Ôبا خامو ¡åÏدیستینکر. 
æ    دیدیÇمبوالنس Ï ÇÑ  ایæ    س یÇگر چرÛÇ چشمکزä موتر پول  •

 .تا Âنها عبوÑ کنند  دیبرæکناÑ   د¡یدیشن ای

 
 با محارم  یو زنا یروابط جنس ازدواج،

• ÑÇند åÒجاÇ باش دیشما åÏکر ÌÇæÏÒÇ با چند نفر äدیهمزما. 
•   åÒجاÇ ساÑساندä    بی Âس  ایì    äÏÒشما   æ  Ïخو همسر    ر یبه 

 .د یندÑÇخانوåÏÇ خوÇ ì   ÇÑ Ïعضا
کاÑ    ن یبه Ç  لیکه ما  یبه æ ÑæÒ با شخص  یÇÏشتن ÇÑبطه جنس •

 دیباش کرÇì  ÌÇæÏÒÇ åÏگر با æ یحتÇست¡   یرقانون یغ ستین 
 .دی با هم ÇÑبطه ÇÏشته باش ای

حت  چ یه • نم  نی Çæلد  یکس¡  م   یعل  توÇنندیشما   تاä   لیÑغم 
 .کنند  یکسشما ÇÑ مجبوÑ به ÌÇæÏÒÇ با 

م  • شو  د یتوÇن یشما   Çجد  äهمسرتا  ÒÇی حت  د ی    äهمسرتا Çگر 
 .ست یکاÑ ن   نیبه Ç لیما

• Ç قامتÇ گرفتن Ýبا هد ÌÇæÏÒÇی Êاال    Èمحسو ãجر åمتحد
  ì نقدì    مهیجر  ایæ    یÇست ÒندÇن ممکن    نکاÑیì  Ç. برÇشوÏیم 

 .د یشو ن یسنگ
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 نوع رفتار در محضر عام 

•   ÒÇ  Ñعبو  ãهنگاßپ  سر عابر  خط   ÒÇ کن   اåÏیفقط   Ñد¡ یعبو  
 !د یشو  مهیæگرنه ممکن Çست جر

Ç  ÑجاåÒشما   • عموم   ختنیبه  معابر   æ مکانها   ÑÏ  áشغاÂی    ÇÑ
ÑÇد  یند. 

  ìبوÑÇÑÏÇ ¡äÏ کرäÏ¡ فاحشه گر  اäی (ÒÇ جمله عر  عی ÑفتاÑ شن  •
 æفاحشه) غ  ای ãÇستخدÇ ست  یقانون   ریÇ. 

فرæختن موÏÇ مخدÑ (که ÑÏ قانوä ”موÏÇ    ایæ    هیمصرÝ¡ ته •
 .Çست  یقانون   ری کنترá شدå”ناÑÇÏ ãند) غ

 

    واناتیح شکار
ح  ìبرÇ  اä یشکاÑچ •  Ñی شکاÊناÇحش  وæ دی با  ی    ÇÑ  Ñشکا  åÒجاÇ

 .ÇÏشته باشند 

• Çبر ح  ìشما   Ñیشکا ÊناÇحش  وæفصل  ی  ÑÏ با    یفقط   æ  Õخا
 .د ی ÇقدãÇ به شکاÑ کن  دیتوÇنی خاÕ م یسالح 

عل • موÏÑÇ¡خشونت  Çکثر   ÑÏیح  هیÊناÇب   و  æنها    یتوجه  یÂ به 
Ç .ستÇ äقانو Ýمعنابه  نیبرخالì  شیب Ñکا åÒÇندÇ ÒÇ یکش ¡äد  

گرسنگ  یتوجه  یب  ¡äÏیکر    æ  äÏکر شکنجه   ¡äÏÇÏای   äÏÒ
  وÇناÊیبا ح  مرتبط  نیÑÏ موÏÑ قوÇن  دی توÇنیمÇست.    وÇناÊیح

ماه  ¡یæحش   æ  Ñری گی شکاì¡  ح  æیÊناÇهل  وÇخانگ   ی  æی    ÑÏ
Çن  شتریب  نجایÇد یبخو. 
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 و خشونت دعوا

 .برخالÝ قانوÇ äست  گریÏ یشخص هیÇعماá خشونت عل  •

• Ç ÒÇ Úنو æÏن ی    ãنا ”Ñناهنجا ÑفتاÑ” æ ”åنفر æÏ ÚÇها ”نز ÈشوÂ
Ï  Úنو Çست.    گرäÇ یÏ  به   ”یکیزیف   ì ”حمله  ÏعوÇ    گر یÑÇÏند. 

Ï  دیتهد  یحت  äÏیکرäÇندیم   گرÇحر  تو به   Òæمی تجا  Ïی äÇگر  
  ¡Ïشو Èست   یکه جرم محسوÇ گÑبز 

 

 نترنت یاستفاده از ا

• ÏنلوÇÏ  مانند موس) Çمحتو ÒÇ åÏستفاÇ æلم یف   ¡یقی    (Èکتا æ
  تیسرقت مالک  Çست æ ممکن Çست   ی رقانون یبدÇ äæجاåÒ غ 

 محسوÈ شوì  .Ïمعنو

تماشا  ¡ìنگهدÑÇ  د¡یتول  •  æ  ÏنلوÇÏì  فÇنوگرÑی پو    äکاÏکو
 جرÇ ãست. 

حضوÑ  بی ترت •  Êمالقا  äÏÇÏì    کیبا  Ò  Ïقانون   ریفر   ی سن 
 خالÝ قانوÇ äست. 

  یÏهد که شخص  یÎÑ م   یÒمان   نگی ش یجرÇ ãست. ف  نگ یشیف •
Çبر ì  شخص  ÊطالعاÇ کاÑ    ای  کی  ت ی هو  ¡یکسب   æ کسب 

 کند.   یجعل م فرÏ  کی

 شوند. یجرã محسوÈ م  ینترنتیì Ç æ بریسا بی تعق •

• Þنال  قاچاÂخر  نی ¡Ñمخد ÏÇنال  دیموÂ Ôæفر æنی    Ñمخد ÏÇمو
 خالÝ قانوÇ äست. 
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ÇطالعاÊ    یÏسترس  ن¡یÂنال  ì ها  ÇکونتکرäÏ    هک • به 
Ñسانه   ìها  Çکونتها æ    لیمیبه Ç  رمجاÒیÏæÑæ æ غ   ¡یشخص

ÒندÇن   یم   یÇجتماع  ìها به  منجر   åبالقو  ÊÑصو به   ی توÇند 
 .Ïشما شو äشد 

 

 م یجرا ریسا
 Ç ÒÇفرæ ÏÇ فرæشگاå ها جرÇ ãست.  äÏÇÏì مرÏÒÏ æ ãÏ بیفر •

•  Ôæست.  یقانون  ر یغ فرÇ äقانو Ýخال Ñمخد ÏÇمو æ Íسال 

 

 گران ید م یبه حر یقانون ریغ ورود

  اÑیها نسبت به محافظت Ç ÒÇموæ áÇ منزá خوÏ بس  ییکایÂمر •
  کی  ملک  به  خانه  صاحبÇجاåÒ    دی توÇن یحساÇ Óند. شما نم

ÑÇدیشخص پا بگذ . 
• ßÑمر مدÂ قامتÇکای 

  ن ی مدÇ ßÑÇقامت خوÇÑ Ï ( گر  دیبا  دی شما Çقامت ÇÏئم Ç  ÑÇÏگر  •
 . دیبه همرÇÏ åÇشته باش شه یکاÇÑ (ÊÑ هم
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�شكيل غ� انتفاىع  و غ�  دعوت اسال� افغانان  مقيم امر��ا  (آمو) يك    ا�من 
جامعه  لكيفورنيا رسماً ثبت گرديده و به منظور خدمت به  ايالت  سيايس بوده كه در  

به فعايلت    ی مسلمانان همشهر   و   افغانها    ميان   در   هماكرى   و   تفاهم   ا�اد   و   افغا� 
  ب ي ترغ اسالم و  و دفاع از    اسال�   م تعايل   غ ي و تبل   دعوت   ی اين ا�من برا ميرپدازد.  

آنان    ت احساس مسئويل   خنت ي و برانگ علوم     گر ي و د   معارف اسال� جوانان به كسب  
 باشد.   �   و مد�   � ي د   ض ي در قبال فرا

عده چندى از افغانان عالقمند  دعوت اسال� افغانان مقيم امر��ا به همت    ا�من 
لكيفورنياى جنو� در ماه اكتو�ر سال  مقيم   مردان، دخرتان و �رسان )    (اعم از زنان، 

آمو از ب� اعضاى موسس    ی مديره مر�ز    ئت ي ه   اعضاى   . ميالدى تاسىس گرديد   ۲۰۰۶
رهنماى    ر � و ز       گردد ي �تلف  انتخاب م   ی ها ا�من در شهر    ی و نماينداگن خبش ها 

اين ا�من را �شكيل    ي�عده از علماى جيد و فعال جامعه افغا� كه كميته مشور� 
 . ند ي نما ي م   ت ميدهند فعايل 

ا�من آمو به روى هر فرد افغان اعم از زن ومرد كه با اهداف، پالىيس ها،   عضو�ت 
العضو�ت  با پرداخت حق   باز است و  اين ا�من موافق باشند شيوه اكر و اساسنامه  

بدست آورند. اميدوار�م كه به لطف و  ماهانه خو�ش ميتوانند عضو�ت ا�من را  
مثبت و ارزنده را  و خواهران افغان،  قدم   دران برا   ی مرمحت خالق متعال و با هماكر 

�دد پيام اص�    برداشته و در معر�   و اجتماىع   � ي اهداف د  ن ي به ا   دن ي در راه رس 
شو�م.. اسالم   ثابت  مز   ی برا مؤثر  سا   د � معلومات  به  ا�من      ت ي لطفا 

www.aamo-usa.com    د ي مراجعه كن . 
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