
میتوانیم رابط شما برای یک شروع عالی باشیم.

آیا به دنبال اشتغال میگردید؟  آیا برای اشتغال موانع پیش رو دارید؟  آیا ضروریات اضافی الزم است؟

خدمات و منابع 
پروگرام RAIN یک شبکه از شرکای 

جامعه محلی است که خدمات ذیل را 
عرضه میکند:

•  پروگرامهای اجتماعی   

•  معلومات حقوق بشر   
 )ESL( یادگیری لسان/ انگلیسی منحیث لسان دوم  •  

•  خدمات ترجمان   

•  مراقبت صحی   

•  نگهداری از طفل   

•  ترانسپورت   

•  تریننگ و اشتغال   

•  کمک مسکن و مواد غذایی   

•  تداوی سوء مصرف مواد مخدر    

•  خدمات صحت روان   

•  سواد کمپیوتر   

•  حقوقی و غیره  

احراز صالحیت 
مهاجرین، پناهندگان و پناهجویان دارای 

سند الزم برای صدور جواز قانونی کار واجد 
شرایط هستند: 

  I-94W ریکارد ورود/خروج یا فورمه  I-94 فورمه  •  

ریکارد ورود/ خروج معافیت ویزه غیرمهاجرتی   
 )EAD( سند جواز کار  •  

• I-551 )کارت اقامت دائم یا گرین کارت(   

•  پاسپورت معتبر ایاالت متحده   

•  پاسپورت خارجی که دارای تاپه موقت I-551 یا     

عالمت موقت روی ویزه مهاجرتی قابل خواندن      
ذریعه ماشین است    

 )I-766 عکسدار )فورمه EAD  •  

• کارت تامین اجتماعی  

پروگرامهای اصلی 
•  اصل I  WIOA )پروگرامهای کالنساالن، کارگران بیکار   

شده و قاعده جوانان(       
•  اصل II WIOA )قانون تعلیم کالنساالن و فامیل( 

  )Wagner Peyser خدمات استخدام مجدد( III WIOA اصل  •
•  اصل IV WIOA )پروگرامهای توانبخشی وظیفوی(   

•  پروگرامهای کمک به تعدیل تجارت  
•  پروگرام PATH )مشارکت. جوابگویی. تریننگ. امید.(



آیا پناهجو 
، مهاجر 

یا پناهنده 
هستید؟

در این صورت، برای دریافت 
کمک و دسترسی به منابع باید 
با رهنمای پناهنده و مهاجر 

)RAIN( به تماس شوید.

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

www.SEMCAMiWorks.org

SEMCA )ائتالف جامعه محلی جنوب شرقی میشیگان( یک 
Michigan Works! )موسسه کاریابی میشیگان( است که به کانتیهای 

مونرو و وین )به جز شهر دیترویت( خدمات عرضه میکند. 

با رهنماهای مسیر پناهنده و 
مهاجر خود به تماس شوید 

Adel Dalou

 أديل دلو أديل دلو
Adel.Dalou@SEMCA.org

Sameh Elhady CDF-CBSP

سامح الهاديسامح الهادي
Sameh.Elhady@SEMCA.org

 .ACCESS یراکمه اب هدش هئارا تامدخ
 نیو یتناک طیارش دجاو نینکاس یارب

 )تیورتید زج هب(
6451 Schaefer Rd | Dearborn, MI 48126 

)O( 313.720.6427 | )F( 734.229.3501

کمپنی سهامی غیرانتفاعی میشیگان A 501 )c()3( تحت حمایت ایالت میشیگان، 
اداره کار و فرصت اقتصادی )LEO( و دیگر منابع مالی فدرال، ایالتی و کانتی است. 

SEMCA Michigan Works! یک قراردای، کارفرما/پروگرامهای فرصت مساوی 
فدرال است که اقلیتها/زنان/ اشخاص از کارافتاده و کهنه عساکر را شامل میشود. بنا 
به درخواست امکانات معقول فراهم خواهد شد. شریک پر افتخار شبکه مرکز کار 

.WORKS )9675( TTY/TDD: 711.800.285 - امریکا

میدانیم برای رسیدن به امریکا 
مشکالت زیادی را متقبل 

شدهاید. اینجا هستیم تا با 
حمایت از شما در غلبه بر موانع 

لسانی و فرهنگی و متصل کردن 
شما به منابعی که در سازگاری، 
کسب وظیفه و مستقر شدن در 

خانه جدیدتان کمک میکنند به 
شما کمک کنیم این مرحله گذار 

را تا جایی که ممکن است به 
آسودگی پشت سر بگذارید.


