
ميكننا أن نساعدك
يف تحقيق بداية ناجحة

هل تبحث عن عمل؟ هل هناك عوائق متنعك من العمل؟ هل لديك أي احتياجات إضافية؟

الخدمات واملوارد 
 )RAIN( يضم برنامج مرشد خدمات الالجئني واملهاجرين

شبكةمن رشكاء املجتمع الذين يقدمونالخدمات التالية: 

الربامج االجتامعية  •  

استعالمات حقوق اإلنسان  •  

)ESL( تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  •  

خدمات الرتجمة  •  

الرعاية الصحية  •  

رعاية األطفال  •  

النقل  •  

التدريب والتوظيف  •  

املساعدة يف الحصول عىل املسكن والغذاء  •  

العالج من تعاطي املخدرات   •  

خدمات الصحة النفسية  •  

محو األمية الحاسوبية  •  

الخدمات القانونية واملزيد  •  

املستحقون للخدمات

يستحق الالجئون واملهاجرون وطالبو اللجوء السيايس الحصول عىل 

الخدمات برشط توافر الوثائق الالزمة الستخراج التصاريح القانونية 

للعمل:

•  منوذج I-94، سجل الوصول/املغادرة أو منوذج I-94W، سجل 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 تأشري مطبوع مؤقت   

عىل تأشرية هجرة مقروءة آليًا

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

بطاقة ضامن اجتامعي  •  

الربامج األساسية
برنامج WIOA Title I )برامج خدمة البالغني والعامل من العمل والشباب(  •

برنامج WIOA Title II )قانون تعليم الكبار ومحو أمية األرسة(  •

برنامج WIOA Title III )خدمات إعادة التوظيف مبوجب قانون  • 

)Wagner Peyser

برنامج WIOA Title IV )برامج التأهيالملهني(   •

برامج مساعدة الضبط التجاري  •

برنامج PATH )الرشاكة واملساءلة والتدريب واألمل(  •



هل أنت الجئ أو 

مهاجر أو طالب 

للجوء السيايس؟ 

 إذا كنت أحدهم، فاتصل مبرشد خدمات 

الالجئني واملهاجرين )RAIN( لتلقي املساعدة

والحصول عىل املوارد.

Michigan Works! de SEMCA 
25363 Eureka Rd., Taylor, MI 48180

www.SEMCA.org
تخدم املنظمة مقاطعتي مونرو وآوت واين

اتصل مبرشد خدمات الالجئني واملهاجرين املكلف 

PATH بك يف برنامج

Adel Dalou

 أديل دلو أديل دلو
Adel.Dalou@SEMCA.org

Sameh Elhady CDF-CBSP

سامح الهاديسامح الهادي
Sameh.Elhady@SEMCA.org

الخدمات مقدمة بالرشاكة

 مع ACCESS. للمستحقني من مقاطعة وين 

)باستثناء ديرتويت(.

6451 Schaefer Rd | Dearborn, MI 48126
(O) 313.720.6427 | (F) 734.229.3501

منظمة غري ربحية كائنة يف والية ميشيغان معفاة من الرضائب مبوجب املادة c( )3( 501( وممولة من والية ميشيغان ووزارة 

!SEMCA Michigan Works العمل وغريها من أنظمة التمويل الفيدرايل ومتويل الوالية واملقاطعات. تعد منظمة 

 متعهد فيدرايل وهي مؤسسة مراعية لتكافؤ الفرص يف التوظيف والربامج حيث تضم األقليات والنساء واملعاقني واملحاربني 
القدامى. توفر املنظمة الرتتيبات الخاصة املعقولة عند الطلب. 

)American Job Center Network( تفتخر املنظمة بالرشاكة مع شبكة مراكز التوظيف 
.WORKS )9675( TTY/TDD: 711.800.285 -

نحن نتفهم أنك عانيَت أشد املعاناة يف الوصول 

إىل الواليات املتحدة. ونحن نعمل ملساعدتك عىل 

تسهيل أمورك وندعمك يف التغلب عىل الحواجز 

اللغوية والثقافية وتيسري حصولك عىل ما يلزم 

ملساعدتك عىل التأقلم والعمل واالستقرار يف 

وطنك الجديد.




