
আপনার য�াগায�াগ 
এক মহান সূচনা করযে।
মমমচগান রায্যের লক্যে হল উদোস্তু এেং 
অমিোসীযদর ্নযে মরমিউম্ এেং ইমমগ্ান্ট 
যনযিযগটর য্াগ্াম তৈরী করার দ্ারা সাহা�যে 
করা, িাষাগৈ এেং সাংস্কৃ মৈক োধা গুমলযক দূর 
করা এেং সিল িাযে মমমিগাযনর কম্মসংস্কৃ মৈযৈ 
�ুক্ত করা।

আপমন মক চাকমর খঁু্যেন? আপনার মক োধা আযে  চাকমরযৈ? আপনার মক আযে যকাযনা অমৈমরক্ত চামহদা?

পমরযষোসমূহ ও আশ্রয় 
পরিষেবাি অন্তর্গত রিফার্গালগুরল হল
 • ভাো অর্গ ন / ইংষিরীষে
  রবিতীয় ভাোরুষপ (ইএসএল)

 • হাইস্কু ষলি সমমাষনি

 • বাসস্ান এবং খাষ্যেি সহয়তা

 • স্াস্যে পরিচর্গা

 • রিশু পরিচর্গা

 • রাতায়াত

 • রনরষনি সহায়তা

 • প্ররিক্ষণ 

 • রনষয়ার     

য�াগযেৈা
 অমিোসী, উদ্াস্তু, এেং অযোসাইলীগন য�াগযে হযেন 
ৈাযদর ্যয়া্নীয় নমির মিমতিযৈ �াযৈ ৈারা কা্ 
করার আইনী অনুযমাদন পানঃ 
 • ফিম I-94 আরমন/ প্রস্ান রিের্গ  রেংবা ফিম I-94   
  ননইরমগ্ান্ট রভসা ওয়াইভাি আরমন/ প্রস্ান রিের্গ

 • রনষয়াষরি অনকুষমা্ন নরি (ইএরর)

 • I-551 (স্ায়ী বারসন্া োর্গ  বা গ্ীণ োর্গ )

 • এেটি ববধ ইউ. এস পািষপার্গ

 • রবষ্িী পািষপার্গ  রাষি িােষব এেটি অস্ায়ী I-551   
  স্যোম্প বা অস্ায়ী ছাপাষনা রনাষরিন রা রমরিষন    
         পঠনষরারযে ইরমগ্ান্ট রভসাি উপষি িয়ােষব

 • ইএরর রাষি িােষব এেটি ছরব (ফিম I-766)

 • এেটি সামাররে রনিাপত্া োর্গ

রবরত ্িষে রমরিরাষন উ্বাস্তু, 
অরভবাসী এবং অযোসাইলীষ্ি 

আরমন নারেীয় ভাষব রবষেষছ।

65.6 যকাটি* মানুষ
সািা রবশ্ব রকুষে ররািপূব্গে স্ানান্তরিত হষছে 

মমমিগাযন 55%* এর যেিী উদ্াস্তু   
আষস প্রাধানত রতনটি র্ি রিষেঃ

  রসরিয়া, ইিাে, ররআি েষ্া

্মৈমদন 28,300* যলাক তাষ্ি বাসস্ান 
রিষে বলপূব্গে উৎখাত হষছে 

 বিন্ ও রনপীেষনি োিষন
ইউনাইষরর রনিনস রিরফউরর এষররসি (www.unhcr.org) রিষে প্রাপ্ত তিযোনকুসাষি

ইউনাইষরর রনিনস রিরফউরর এষররসি (www.unhcr.org) রিষে প্রাপ্ত তিযোনকুসাষি



আপমন মক এক্ন
মরমিউম্, অমিোসী ো 

অযোসাইলী?

রিরফউরর এবং ইরমগ্ান্ট
রনরভষররি আপনাষে সাহারযে েিষত 

পাষি।

সাউিইষ্ট রমরিরান েরমউরনটি অযোলাষয়সি (রসমো)
হল এেরা রমরিরাষনি ওয়াে্গ স! এষররসি রািা
মনষিা এবং ওয়াইরন োউরন্টষত পরিষেবা র্য়

(ররট্রিষয়র িহি ছাো)

25363 Eureka Rd  |  Taylor, MI 48180

য�াগায�াগ করুন আপনার
 মরমিউম্ এেং ইমমগ্ান্ট 

যনমিযগটর

 সাষমহ এলহার্ রসররএফ-রসরবএসরপ
سامح الهادى

রিরফউরর এবং ইরমগ্ান্ট রনরভষররি

অযোষসেস (ACCESS) এ পরিষেবা প্র্ান েিা হয়
উপরকুক্ত ওয়াইষন োউরন্টি অরধবাসীষ্ি রনযে

6451 Schaefer Rd  |  Dearborn, MI 48126
(O) 313.945.8380  |  (F) 734.229.3501

sameh.elhady@semca.org

এেটি 501 (c)(3) রমরিরান নন-প্ররফর েষপ্গাষিিন.  |  রযোষলন্ট ইনষভস্ষমন্ট এষররসিি সয়তা প্রাপ্ত, রমরিরান িারযে এবং 
অনযোনযে রফষরিাল, িারযে এবং োউরন্টি অি্গায়ন। |  অযোষমরিোন রব রসন্টাষিি এেরন ররৌিবারবিত সহোিী । | রফষরিাল 
েনট্াক্টি। ইক্যেয়াল অপািচকু রনটি এমপ্লয়াি এন্ড রপ্রাগ্ামস – সংখযোলঘকু/ মরহলা/ অক্ষম/ পকুিাতন েমমী অনকুষিাষধি রভরত্ষত 

রকুরক্তসংরত বাসস্াষনি বযেবস্া েিা ররষত পাষি

আমরা েুঝযৈ পারমে য� আপমন 
ইউনাইযটড যটেটস এ স্ান যপযৈ একটা 
কঠিন পমরমস্মৈর মুযখামুমখ হযৈ হযয়যে। 
আমরা এখাযন আপনার িাষাগৈ 
এেং সাংস্কৃ মৈক োধাযক কাটিযয় এই 
পমরেৈ্ম যন �ৈটা সম্ভে সহ্ িাযে 
সম্পন্ন করার ্নযে সাহা�যে করে এেং 
সম্পযদর সাযি সং�ুক্ত কযর নৈুন 
পমরযেযির সাযি খাপ খাইযয়, মনযয়াগ 
এেং নৈুন ঘযরর েযেেস্া কযর সাহা�যে 
করে।


