 19ﭼﯾزھﺎی را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد درﺑﺎره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد در اﻣرﯾﮑﺎ ﺑداﻧﯾد
ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧوش آﻣدﯾد!
اﯾن ﺳﻧد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺗن زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد ﺗﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ آﻣﺎده ﺷده
اﺳت .ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﻠﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯾدی در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و اﻓراد ذﯾﻧﻔﻊ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت
ﺧﺎص ) (SIVﮐﮫ از ﻗﺑل در اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎر ﺷده اﻧد .ﭘس از آن ،اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗوﺳط وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،اداره ﺟﻣﯾﻌت ،ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑطور ﯾﮏ اﺑزار ﺟﻣﻊ
آوری ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرده و درﺑﺎره ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
روﺑرو ﺧواھﯾد ﺷد ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺗﺎن ﻣﺟددا ً ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﻣﯾﺷوﯾد.
ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pﻣﻧﻔﻌت ھﺎ و دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ھﺎ:
(1

(2

(3
(4

(5

ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺷﻣﺎ و ﺷرﯾﮏ ھﺎی دوﻟت ﻓدرال و ﻣﺣﻠﯽ آن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود دارﻧد ﮐﮫ در وﻗت
ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﺷﻐل زودﺗر و ﺑودﺟﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﭘول در اواﯾل ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺻﺎرف زﻧدﮔﯽ و ﻣوﺟودﯾت ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯾﺷود از ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﯾﺳت .اﮔر دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻋﯾن ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ را ﺑدﺳت ﺧواھﯾد آورد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧرخ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد ﻣﻧﺎزل و ﻣوﺟودﯾت ﻣﻧﺎزل ﻣﺣدود ،ﺻرف آﻧﻌده ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺎ وﯾزای
ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص در ﻣﻧﺎطق وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ،ﭘدر و ﻣﺎدر،
ﺧواھر و ﺑرادر ،ﻓرزﻧد ،ﯾﺎ ﻣﺎدر ﮐﻼن و ﭘدر ﮐﻼن ﺷﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾﺗروی واﺷﻧﮕﺗن دی ﺳﯽ و ﺑﻌﺿﯽ ﺷﮭرھﺎ در ﮐﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ﺑرای رھﺎﯾش ﻣﻧﺎطق ﺑﺳﯾﺎر ﻗﯾﻣﺗﯽ
اﻧد و ﭘﯾدا ﮐردن ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎر در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﺷﮑل ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد .ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد را ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺻﺎرف زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ درﯾن ﻣﻧﺎطق را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺗﺣت
ﭘوﺷش ﻗرار ﻧدھد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳﻔر را ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ،ﺑﺟز ازﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ
ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن درﯾن ﻣﻧﺎطق دارﯾد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺳﮑن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧود ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺻﺎرف زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﮕﯾرد ،ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺧﺗﻠف در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳﻔر ﮐﻧﯾد.
ﺑﻌد از ورود در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردن ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت دﯾﮕر و ھﻣﭼﻧﺎن اﻧﮑﺎر از رﻓﺗن ﺑﮫ
ﻣﺣل اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﻻی ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾراﻓﮕن ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد در ﻣوﻗﻌﯾت ﺟدﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻋﯾن ﻣﻘدار ﺧدﻣﺎت و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ
ﻧﻘدی ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد .ﻗﺑل از ﺗﮭﯾﮫ ﭘﻼن ﺑرای ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درﺑﺎره اﯾن ﻣﻔﮑوره ﺗﺎن ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

 (6ھﯾﭻ رﻓﺗﺎر ﺗرﺟﯾﺣﯽ ﺑرای اﻓراد ذﯾﻧﻔﻊ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﮐرده ﯾﺎ ھﻣﮑﺎر ﺑودﻧد ،وﺟود ﻧدارد .واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ و
ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﻠﯾت ،ﻧژاد ،ﻣذھب و ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻧﻣﯾﮕﯾرد.
 (7ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﮐس ﭼون دوﺳﺗﺎن ،اﻗﺎرب ،ﯾﺎ ﮐدام ﺳﺎزﻣﺎن ﭘول ﺑﭘردازﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧد.
 (8ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ﺳﻔر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ) (IOMدر ظرف ﺷش ﻣﺎه ﺑﻌد از
ورود ﺗﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺷروع ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺷ ﻐل
 (9ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺿرورﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎن در
دوران ھﻔﺗﮫ ھﺎی اول ورود ﺗﺎن ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ طرح ﺷده اﺳت .ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺗﺎن ،ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اھداف ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد )اﮔر از اول ﺑﮫ اﯾن زﺑﺎن ﻣﺳﻠط ﻧﯾﺳﺗﯾد( ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن ﮐﺎر در
دﺳت آﻣده را ﻗﺑول ﮐﻧﯾد .ﺑودن در ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﻣرﯾن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد .ھر ﻗدر زودﺗر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐردن را ﺷروع ﮐﻧﯾد ھﻣﺎﻧﻘدر زودﺗر ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﭘرداﺧت ﻣﺻﺎرف زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ زن و ﺷوھر
ھر دو ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﮐﻔﺎ ﺷود.
 (10ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھﯾد ﺷد و ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﺷد ،اﯾن ﻣﮭم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎ ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﻣﯾﺷوﯾد.
 (11ﻣﻣﮑن اﺳت درﯾﺎﻓت ﮐردن ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗر را درﺑر ﮔﯾرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﻗﻊ
دارﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﺎر ﭘوره روز ﯾﺎ وظﺎﯾف داﯾﻣﯽ در اﺑﺗدا ﺳﺧت ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد.
 (12اوﻟﯾن وظﯾﻔﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻋﯾن ﻣﺳﻠﮏ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
ﮐﺷور ﺧودﺗﺎن داﺷﺗﯾد .وظﯾﻔﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ اردو ﯾﺎ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ھر ﮐﺎر در اﻣرﯾﮑﺎ را
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯾﮑﻧد .اوﻟﯾن ﮐﺎر ﺷﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﮐﺎری ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺑﺗداﯾﯽ و ﻏﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻ وظﯾﻔﮫ
ﻣوﻗﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ وﻗت ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ در ﻣﺳﻠﮏ ﺧودﺗﺎن درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ،در زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﮭﺎرت ﺑدﺳت آورﯾد ،و ھر ﻧوع ﺗﺻدﯾق ﻣﺟدد ﯾﺎ آﻣوزش ﻻزﻣﮫ را ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ آن
وﻗت وظﯾﻔﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮭﺗرﯾن طرﯾﻘﮫ ﺑرای آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری اﻣرﯾﮑﺎ و ﺑدﺳت آوردن
ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ھﺎی آﯾﻧده ﺗﺎن ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﺧواھﯾد ﮔرﻓت.
ﻣﺳﮑن ،ﻟﺑﺎس ،و ﻣوﺑل و ﻓرﻧﯾﭼر
 (13ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ ،ﻟوازم ﺧﺎﻧﮫ و ﻣوﺑل و ﻓرﻧﯾﭼر درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﺳﯾﺎر
اﺳﺎﺳﯽ اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎ ﻣﺛل ﻟﺑﺎس و ﻣوﺑل و ﻓرﻧﯾﭼر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﻌﻣل ،دﺳت دوم و ﯾﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ارزان ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎی ﻓراھم ﺷده ﭘﺎک و ﺻﺣﯽ ﺧواھﻧد ﺑود.
 (14دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﻟوازم اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ و ﻣوﺑل و
ﻓرﻧﯾﭼر را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﻟوازم اﻗﻼم ﻟوﮐس از ﻗﺑﯾل ﺗﻠوﯾزﯾون ،رادﯾو ،ﺗﯾﻠﻔون ،دی وی دی
ﭘﻠﺋﯾر ،ﮐﻣﭘﯾوﺗر ،ﺟﺎروی ﺑرﻗﯽ ،ﺑﺎﯾﺳﯾﮑل ،ﻣوﺗر و ﯾﺎ اﯾر ﮐﻧدﯾﺷن ﺷﺎﻣل ﻧﯾﺳت .اﯾن اﻗﻼم ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد اﮔر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ را ﺑطور ﮐﻣﮏ ﺧﯾرﯾﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد.

 (15اﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺗرﯾن و ارزان ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﺳﮑن ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ اﺳت،
و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور اوﻟﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﻓراد
ﻣﺟرد ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﺟرد/ﺗﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻋﯾن ﺟﻧس در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷوﻧد
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ از ﻋﮭده ﻣﺻﺎرف زﻧدﮔﯽ ﺑطرﯾق ﺑﮭﺗر ﺑرآﻣده ﺑﺗواﻧﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﯾﻌﻧﯽ در
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓراد ﺗﻧﮭﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،و ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻗرارداد اﺟﺎره ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آن را اﻣﺿﺎء ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﻣﯾﮑﻧﯾد و از
ﻋﮭده ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧودﺗﺎن ﺑرآﻣده ﻣﯾﺗواﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ از ﻣﻧزل ﺷرﯾﮑﯽ ﺗﺎن ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐرده
ﻣﯾﺗواﻧﯾد.
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
 (16ﭘوﺷش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣدود اﺳت؛ ﻣراﻗﺑت دﻧدان و ﭼﺷم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت
ﭘوﺷش ﻗرار ﻧﮕﯾرد .ﻣﻣﮑن اﺳت وﻗت ﮔرﻓﺗن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ﯾﮏ داﮐﺗر ﭼﻧدﯾن ھﻔﺗﮫ را در
ﺑر ﮔﯾرد ،اﮔرﭼﮫ ﺿرورﯾﺎت ﺟدی ﺻﺣﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﻣورد ﻏور ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .ﺑﻌد از
آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐردن را ﺷروع ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ ﺧﺻوﺻﯽ را ﺧرﯾداری ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد،
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﺑرای ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺷﻣﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 (17در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣرﯾﺿﯽ رواﻧﯽ/اﻋﺻﺎب ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻧﮓ ﻧﯾﺳت ،و ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد اﮔر ﻣوﺟود اﺳﺗﻧد و ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺳﭘﺎﻧﺳر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺷﻣﺎ در ﭘﯾدا ﮐردن ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﺎزﮔﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ
 (18ﺳﺎل اول ﺷﻣﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ دوره ﺳﺎزﮔﺎی اﺳت .ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟدﯾد زﻧدﮔﯽ
ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد را اطﺎﻋت ﺧواھﯾد ﮐرد ،در وظﯾﻔﮫ ﺟدﯾد ﮐﺎر ﺧواھﯾد ﮐرد ،و دوﺳت
ھﺎی ﺟدﯾد ﺧواھﯾد ﺳﺎﺧت .ﺑرای ﭼﻧد ﻣﺎه اول ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺷﻣﺎ در ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش
ﺗﺎن ﺑرای اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺑرای ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺧود ﮐﻔﺎ ﺷدن
ﺷﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﻣﮏ را اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد داد.
 (19اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺷﮑل از اﻓراد ﺑﺎ ﺳواﺑق ﻣﺧﺗﻠف ﻧژادی و ﻗوﻣﯽ اﺳت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﺗﻧوع اﺳﺗﻧد .ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﯾس ﺷﻣﺎ از ھر
ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻗوﻣﯾت ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧﻧد و آﻧﮭﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﻣﺎ را در ذھن ﺧود دارﻧد.
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