
تواصلكم من أجل بداية 
رائعة.

يتمثل هدف والية ميشيغان من إنشاء برنامج "دليل 

الالجئني واملهاجرين" يف تقديم الدعم لالجئني واملهاجرين 

وإزالة الحواجز اللغوية والثقافية وضامن انتقالهم بنجاح إىل 

مجموع العاملني يف ميشيغان.

هل تبحث عن وظيفة؟ هل لديك أي عوائق متنعك عن العمل؟ هل لديك أي احتياجات إضافية؟

الخدمات واملوارد 
عمليات اإلحالة إىل الخدمات تتضمن:

اكتساب اللغة/اإلنجليزية  •  

)ESL( كلغة ثانية   

معادلة الشهادة الثانوية  •  

املساعدة يف الحصول عىل املسكن والغذاء  •  

الرعاية الصحية  •  

رعاية الطفل  •  

النقل )التنقل و املواصالت(  •  

املساعدات الحكومية  •  

التدريب   •  

العمل          •  

أألهلية - اإلستحقاق
يتمتع الالجئون واملهاجرون والالجئون السياسيون باألهلية 

برشط توافر إحدى الوثائق الالزمة الستخراج ترصيح قانوين 

بالعمل:
•  منوذج I-94، وثيقة الوصول/املغادرة أو منوذج I-94W، وثيقة   

الوصول/املغادرة الخاصة بإعفاء غري املهاجرين من التأشرية

)EAD( وثيقة ترصيح العمل •  

• منوذج I-551 )بطاقة اإلقامة الدامئة أو البطاقة الخرضاء(  

• جواز سفر أمرييك ساٍر  

•  جواز سفر أجنبي يشتمل عىل ختم I-551 مؤقت أو ترميز مطبوع   

مؤقت عىل تأشرية هجرة مقروءة آليًا

)I-766 وثيقة ترصيح عمل تشتمل عىل صورة )منوذج •  

• بطاقة ضامن اجتامعي  

شهدت والية ميشيغان زيادة كبرية يف 
وصول الالجئني واملهاجرين والالجئني 

السياسيني عىل مدى العقد املايض.

65,6 مليون* شخص
قد ُشّدوا قرسًا حول العامل

يفد %55* من الالجئني
 اىل ميشيغان من ثالث دول:

     • سوريا 

     • والعراق 

     • وجمهورية الكونغو الدميقراطية

كل يوم يُجرب 28300* شخص 
عىل الفرار من منازلهم

بسبب الرصاعات ومامرسات االضطهاد  

)www.unhcr.org( البيانات ُمستقاٌة من وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني*

)www.unhcr.org( البيانات ُمستقاٌة من وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني*



هل أنت

الجئ أو مهاجر أو الجئ 

سيايس؟

دليل الالجئني واملهاجرين
يستطيع مساعدتك.

)SEMCA( تحالف جنوب شق ميشيغان املجتمعي

هي إحدى وكاالت Michigan Works! تقدم خدماتها إىل

مقاطعتي مونرو ووين
)باستثناء مدينة ديرتويت(

25363 Eureka Rd  |  Taylor, MI 48180

إتصلوا

بدليل الالجئني واملهاجرين الخاص بكم

سامح الهادي
دليل الالجئني واملهاجرين

ACCESS تقدم الخدمات يف منظمة

للمقيمني املؤهلني يف مقاطعة وين

6451 Schaefer Rd  |  Dearborn, MI 48126

)املكتب( 313.945.8380  |  )فاكس( 734.229.3501

sameh.elhady@semca.org

 The Talent Investment 501.  |  وهي مدعومة من قبل وكالة )c()3( مؤسسة غري ربحية يف والية ميشيغان من النوع

Agency ووالية ميشيغان ومؤسسات التمويل األخرى الفيدرالية وعىل مستوى الوالية واملقاطعة.   |    شيك يفخر 

برشاكته مع American Job Center Network.    |   متعاقد اتحادي. صاحب عمل ومقدم برامج يتسم مبيزة تكافؤ 

الفرص – األقليات/النساء/ذوو االحتياجات الخاصة/املحاربون القدامى. ستتوفر أماكن إقامة مالمئة عند الطلب.

نحن نتفهم أنك عانيَت كثريًا يف 
وصولك إىل الواليات املتحدة. ونحن 
هنا ملساعدتك لجعل انتقالك سلسا 

قدر اإلمكان من خالل دعمك يف 
التغلب عىل الحواجز اللغوية والثقافية 

و ربطك باملوارد  واملصادر ملساعدتك 
عىل التأقلم والعمل واالستقرار يف 

وطنك الجديد.


