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از کالهبرداری دوری و آن
را گزارش کنید
خدمات مربوط به اسکان مجدد به صورت رایگان ارائه می شوند .برای انجام خدمات مربوط
به پروسه یا در صورت دریافت کمک از جانب دیگران ،به آنها پولی ندهید یا توافق نکنید که
برایشان کاری انجام دهید.
هرگونه درخواست برای دریافت پول ،انجام سرویس یا کمک به دیگران در قبال خدماتی که
برای پروسه اسکان مجدد دریافت می کنید ،غیرقانونی است و کالهبرداری محسوب می شود.
هیچوقت در طول پروسه اسکان مجدد هیچکس از شما پولی را درخواست نخواهد کرد یا از
شما نمی خواهد در قبال آن کاری برایش انجام دهید.
این موارد شامل پرداخت پول به پرسنل دولتی ایاالت متحده ،سازمان های بین المللی ،مراکز
پشتیبانی اسکان مجدد ،کلینیک های پزشکی و سازمان های غیردولتی است .هیچکس از
هیچکدام از این سازمان ها نباید درخواست پول یا کاری از شما داشته باشد.
هیچکس در  RSCنمی تواند روند پذیرش پرونده تان را تسریع یا تضمین کند .پرداخت پول به
افراد هیچ کمکی به پرونده شما نخواهد کرد.
در برنامه پذیرش پناهندگان در ایاالت متحده ،هرگز از طریق حساب  Facebookیا دیگر رسانه های اجتماعی برایتان پیامی ارسال
نخواهد شد .درباره ارتباطاتتان مراقب باشید .فقط از روش های رسمی ارتباطی استفاده کنید.
اگر کسی از شما درخواست پول کرد ،شما را مجبور کرد که اقدامی انجام دهید ،از شما
درخواست برقراری رابطه جنسی کرد یا از شما خواست کار دیگری را برایش انجام دهید یا به
هر شکل به هر روش دیگری شما را تهدید کرد ،این موارد را به مرکز پشتیبانی اسکان مجدد
گزارش کنید .اطالعات مربوط به گزارش رفتارها و عملکردهای نامناسب در اولین جلسه در
اختیارتان قرار خواهد گرفت.
گزارش این موارد بر پرونده و درخواست شما تأثیری نخواهد داشت .گزارش اطالعات مربوط
به کالهبرداری کمک می کند که این برنامه برای همه افراد با قدرت بیشتری عمل کند.
فراموش نکنید که خدمات اسکان مجدد رایگان هستند .پرسنل  RSCاینجا هستند تا به شما
کمک کنند و در هر زمان اطالعات بیشتری را در اختیارتان قرار دهند.
کلیه خدمات مربوط به اسکان مجدد به صورت رایگان ارائه می شوند .در طی مراحلی که طی می کنید هیچکس هیچ هزینه ای را برای خدمات ارائه
شده از شما دریافت نخواهد کرد .اگر کسی از شما درخواست پول کرد ،شما را مجبور کرد که اقدامی انجام دهید و ادعاهایی ارائه کنید تا در این روند
دخالتی انجام شود یا پیگیری آن سریعتر انجام شود یا به هر شکل به هر روش دیگری شما را تهدید کرد ،این موارد را به مرکز پشتیبانی اسکان مجدد
گزارش کنید.
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اینجا محلی امن برای
پناهندگان است
بسیاری از پناهندگان رویدادهای بسیار دردآوری را در زندگیشان تجربه کرده اند .مراکز
پشتیبانی از اسکان مجدد به عنوان بخشی از برنامه پذیرش پناهندگان در ایاالت متحده،
مکان های امنی هستند و محیط هایی محافظت شده را برای پناهندگان در نظر می گیرند.
بر اساس قوانین ایاالت متحده ،حقوق برابری برای همه افراد وجود دارد .هیچکس در
 RSCشما را به هیچ دلیلی مورد تبعیض قرار نخواهد داد RSC .بدون در نظر گرفتن ملیت،
نژاد ،مذهب ،عقاید سیاسی ،جنسیت یا تمایالت جنسی و همچنین ازدواج افراد همجنس،
به همه آنها احترام می گذارد.
اگر مورد شکنجه واقع شده اید ،خشونتی در مورد شما اعمال شده است ،تهدید شده اید
یا مورد تبعیض واقع شدید ،می توانید در طول مصاحبه به پرسنل ما اطالع دهید .ما به
دقت و با مهر و محبت به سخنان شما گوش خواهیم کرد.
صحبت کردن درباره تجربیاتتان با مسئول رسیدگی به پرونده یا سایر پرسنل کار صحیحی
است و می توانید در هر زمان با یکی از مسئولین صحبت کنید .هرچیزی که به ما بگویید
کام ً
ال محرمانه خواهد بود.
فراموش نکنید که خدمات اسکان مجدد رایگان هستند .ما اینجا هستیم تا به شما کمک
کنیم و در هر زمان اطالعات بیشتری را در اختیارتان قرار دهیم.
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