
আপনার অসাধারণ শুরুর ক্ষেত্রে 
আমরা আপনার সংত্�াগ হত্ে পারর।

আপনি নি চািনি খুঁজছেি? আপিাি নি বাধা আছে চািনিছে? আপিাি নি আছে কিাছিা অনেনিক্ত চানিদা?

পররত্েবা ও সংস্ান 
RAIN প্রোগ্রোমের একটি কমেউমিটি 
পরোর্টিরোরমের পিরওয়রোক্ট  আমে,পেখরোমি 
এইসব পমরমেবরো পরোওয়রো েরোয়: 
 •	 সামানজি প্রিল্প
 •	 মািবানধিাছিি েথ্য
 •	 ভাষা অজ্জি/ ইংছিজীছি
	 	 নবিেীয় ভাষারুছপ (ইএসএল)
 • অিবুাদ পনিছষবা
 •	 স্াস্্যছসবা
 •	 নিশু পনিচর্জা
 •	 পনিবিি
 •	 প্রনিক্ষণ ও চািনি
 •	 বাসস্াি এবং খাদ্য সিয়ো
 •	 মাদিাসনক্ত নিিামছয়ি নচনিৎসা 
 •	 মািনসি স্াস্্য কসবা
 •	 িনপিউটাি সাক্ষিো
 •	আইনি ও আছিা অছিি নিেু

ক্�াগ্যো
অরিবাসী, উদ্াস্তু, এবং শরণার্থীরা ক্�াগ্য 
হত্বন, �াত্েরত্ে আইরনিাত্ব োজ েরার 
অনতু্মােত্নর জন্য নরর্র প্রত্�াজন:
 •	 	ফিম I-94 আগমি/ প্রস্াি কিির্জ  নিংবা ফিম 

I-94 িি-ইনমগ্ান্ট নভসা স্ত্বে্যাগ আগমি/
প্রে্যাগছমি কিির্জ

 •  নিছয়াছগি অিুছমাদি িনথ (ইএনর)
 •  I-551 ( স্ায়ী বানসন্া িার্জ  বা গ্ীণ িার্জ )
 •  এিটি ববধ মানি্জ ি পাসছপাট্জ
 •  নবছদিী পািছপাট্জ রাছথ থািছব এিটি অস্ায়ী 

I-551 স্্যাপি বা অস্ায়ী োপাছিা কিাছটিি রা 
কমনিছি পঠিছরাগ্য ইনমগ্ান্ট নভসা

 •  ইএনর, করখাছি থািছব এিটি েনব (ফিম I-766)
 •  এিটি কসািাল নসনিউনিটি িার্জ

মূল প্রেল্প
 •  WIOA টাইছটল I (প্রাপ্তবয়স্ক, স্ািান্তনিে িমমী 

এবং ইয়ুথ ফম্্জলা প্রিল্প)
 •  WIOA টাইছটল II (প্রাপ্তবয়স্ক নিক্ষা এবং	

ফ্যানমনল অ্যাক্ট)
 •  WIOA টাইছটল III (ওয়াগিাি পাইজাি অ্যাক্ট 

পুিনি্জছয়াগ পনিছষবা)
 •  WIOA টাইছটল IV (বে্ৃনেমল্ি	পুিব্জাসি প্রিল্প) 
 •	 করের অ্যারজাস্ছমন্ট অ্যানসস্্যান্স প্রিল্প
 •  PATH প্রিল্প (পাট্জিািিীপ অ্যািাউছন্টনবনলটি 

করেনিং কিাপ)



আপরন 
রে উদ্াস্তু, 

অরিবাসী বা 
শরণার্থী? 

যদি হন, তাহলে সাহালযযের জনযে 
ও সংস্ালনর জনযে আপনালে 
দরদিউদজ অযোন্ড ইদিগ্যোন্ট 
ননদিলেটলরর (Refugee and 
Immigrant Navigator, RAIN)  
সলগে নযাোলযাে েরলত হলে।

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

www.SEMCA.org
িনলরা এেং আউট-ওল়েন োউদন্টলত পদরলেো দিলছে

আপনার PATH রররিউরজ ও 
ইরমগ্ান্ট ক্নরিত্গটরত্ের সত্গে 

ক্�াগাত্�াগ েরুন

Adel Dalou
أديل دلوأديل دلو  

Adel.Dalou@SEMCA.org

সরোমেহ এলহরোমে মসমিএফ-মসমবএসমপ
سامح الهادىسامح الهادى

Sameh.Elhady@SEMCA.org

ACCESS-এি সছগে পাট্জিািিীছপ	পনিছষবা 
প্রদাি িিা িয়। ওছয়ি িাউনন্টি 
বানসন্াছদি জি্য (কররেছয়ট বাছদ)।

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

A 501(c)(3) মিমিগান অলাভজনক কর প্ারেিন মিমিগান স্টেট, শ্রি ও অরপননমিক সরু�াগ 
মিভাগ (Department of Labor and Economic Opportunity, LEO), এিং অন্ান্ স্েডারেল, োজ্ এিং 
কাউমটি িহমিল দ্াো সিমরপি। SEMCA Michigan Works! একটি োষ্ট্রীয় ঠিকাদাে, সিান  সরু�াগ 
প্রদানকােী মনরয়াগকিপ া/প্রকল্প স্�খারন সংখ্ালঘু / িমহলা/প্রমিিন্ী/প্রাক্তন সিেকিমীো 
অন্তভ্পক্ত। অনরুোরেে মভি্মিরি প্রমিিন্ীরদে জন্ িাসস্ারনে ি্িস্া কো স্�রি ্ারে। 

আরিমেকাি জি স্সটিাে স্নটওয়ারকপ  গমিপি ্াটপনাে – 800.285.WORKS (9675) TTY/TDD: 711.

আিরা েুঝলত পারদি নয িাদেকি ন 
যুক্তরাল্রে স্ান নপলত আপনালে 
েঠিন পদরদস্দতর িলু�ািদু� হলত 
হল়েলি। আিরা এ�ালন আপনার 
িাোেত এেং সাংস্কৃ দতে 
োধালে োটিল়ে এই পদরেতকি লন 
যতটা সম্ভে সহজ িালে সম্পন্ন 
েরার জনযে সাহাযযে েরে এেং 
সম্পলির সালে সংযুক্ত েলর নতুন 
পদরলেলের সালে �াপ �াইল়ে, 
দনল়োে এেং নতুন ঘলরর েযেেস্া 
েলর সাহাযযে েরে।




