مصادر مفيدة لالجئين

Resettlement Agency, Arabic

ما هي وكالة إعادة التوطين؟

وكالة إعادة التوطين هي منظمة غير ربحية تتعاون مع حكومة الواليات المتحدة في شراكة بين القطاعين العام والخاص
لمساعدة الالجئين الذين يأتون إلى الواليات المتحدة من خالل برنامج قبول الالجئين الخاص بالواليات المتحدة األمريكية .هناك
تسع وكاالت إلعادة التوطين في الواليات المتحدة تعمل على المستوى الوطني .هذه الوكاالت الوطنية لها مكاتب محلية في
المدن التي يقطنها الالجئون ،على الرغم من أن المكاتب المحلية يمكن أن تعمل تحت أسماء مختلفة .
بعض وكاالت إعادة التوطين لديها انتماءات دينية ،ولكن ال يسمح لهم بممارسة التمييز على أساس العرق أو األصل القومي أو
الدين أو الجنس الذي ينتمي له الالجئين ،أو على أساس وجود إعاقة جسدية أو عقلية.

قامت وكاالت إعادة التوطين ،على مدى سنوات عديدة ،بمساعدة الالجئين من جميع أنحاء العالم على االستقرار في الواليات
المتحدة .وهي تقدم دعما حيويا لالجئين وعائالتهم خالل األشهر األولى لهم في الواليات المتحدة.

دور وكالة إعادة التوطين

تحدد حكومة الواليات المتحدة المبادئ التوجيهية ،وتوفر التمويل للخدمات األساسية التي يحصل عليها الالجئون ،ولكن تقوم
وكاالت إعادة التوطين وغيرها من المنظمات بتوفير الخدمات وقد تقدم أنواع أخرى من المساعدة كذلك .تقوم وكالة إعادة
التوطين بإيصالك بالخدمات األخرى التي تحتاجها لبدء حياتك الجديدة .إن الخدمات والمساعدة محدودة ،وقد يحصل الجئون
مختلفون على خدمات مختلفة بسبب عوامل مثل حجم األسرة وأعمار أفراد األسرة ،وموقع إعادة التوطين ،والدخل.

خدمات إعادة
التوطين

الخدمات الالزمة
هذه هي الخدمات التي يجب على جميع وكاالت
إعادة التوطين توفيرها ،أو التأكد من أن شخصا
ما سيوفرها ،لجميع الالجئين أثناء الثالثين يوما
األولى لهم في الواليات المتحدة :

 مقابلة الالجئين في المطار وتوفير وسيلة نقل
لمكان السكن .
 توفير المالبس الموسمية الالزمة .ال يلزم أن
تكون المالبس جديدة ،ولكن يجب أن تكون
نظيفة وبحالة جيدة.
 ترتيب السكن اآلمن والالئق والصحي.
 توفير مقدار صغير من المال لكل شخص بالغ
في األسرة لإلنفاق الشخصي.
 توفير األثاث والمستلزمات المنزلية األساسية.
ال يلزم أن تكون هذه األشياء جديدة ،ولكن
يجب أن تكون نظيفة وبحالة جيدة .
 توفير الغذاء أو بدل مخصص للغذاء وفقا لحجم
األسرة إلى أن يتم الحصول على كوبونات
الطعام أو أن تتمكن األسرة من توفير الغذاء
الخاص بها.
 مساعدة في تقديم طلب للحصول على
المساعدات النقدية والطبية .
 مساعدة في تقديم طلب للحصول على بطاقة
الضمان االجتماعي .
 مساعدة في التسجيل في صف اللغة اإلنجليزية،
إذا كان ذلك مناسبا.
 توفير وسائل المواصالت لمقابالت العمل
والتدريب المهني.
 مساعدة في التسجيل في خدمات التوظيف ،إذا
كان ذلك مناسبا.
 مساعدة في الحصول على الفحوصات الطبية
وأي خدمات صحية الزمة .
 مساعدة في التسجيل في الخدمة العسكرية
االنتقائية للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين
 18و  25عاما.
 مساعدة في تسجيل وإلحاق األطفال في
المدارس .
 توفير معلومات وتوجيه بخصوص المجتمع
والحياة في الواليات المتحدة .
 توفير وسائل المواصالت والترجمة ،حسب
الحاجة ،لجميع الخدمات الالزمة .

الثالثون يوما األولى

تهدف الخدمات األولية إلى مساعدة الالجئين في اتخاذ الخطوات
األولى نحو حياة جديدة في الواليات المتحدة .ستقوم وكاالت إعادة
التوطين بمساعدتك فيما يخص الخدمات األساسية وتكاليف المعيشة
لمدة الثالثين يوم األولى لك في الواليات المتحدة .بعض الوكاالت
تدفع نفقاتك مباشر ًة ،بينما قد تقوم وكاالت أخرى بإعطائك جزء من
المال ،وإرشادك كيف وأين يمكنك دفع بعض النفقات بنفسك .

حتى تسعين يوما

يمكن تمديد فترة الثالثين يوما حتى  90يوما بعد الوصول إذا لم
يمكن استكمال خدمات إعادة التوطين التي تحتاجها في غضون
 30يوما .وسوف تحتاج إلى البدء في البحث عن عمل في أسرع
وقت ممكن .إن وكالة إعادة التوطين غير مطالبة بالعثور على
عمل لك .كما أنها غير مطالبة بتوفير هاتف أو تلفزيون أو سيارة
أو كمبيوتر ،أو أن تدفع قرض السفر وغيرها من الفواتير .سوف
تحتاج أن تعمل لكسب المال لشراء هذه األشياء ودفع النفقات
الخاصة بك .

االنتقال لمجتمع محلي آخر

هناك العديد من األسباب الوجيهة للبقاء في المجتمع المحلي الذي
أعيد توطينك فيه لمدة ستة أشهر إلى سنة على األقل .إذا فكرت
في االنتقال إلى مجتمع محلي آخر ،سوف تكون مسئوال عن عملية
االنتقال والعثور على أي خدمات دعم قد تحتاجها في المجتمع
الجديد .من األفضل أن تناقش فكرة االنتقال مع وكالة إعادة
التوطين الخاصة بك قبل االنتقال .يجب أن تُخطر حكومة الواليات
المتحدة بالعنوان الجديد الخاص بك في غضون عشرة أيام من
االنتقال .
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