آیا به کمک های مهاجرتی نیاز دارید؟
دفتر برای امریکایی های جدید ( )ONAبه همه مهاجران در ایالت نیویورک خدمات رایگان ارائه می دهد.

خدمات مبتنی بر جامعه
شبکه ایالتی  ONAاز مراکز فرصت مبتنی بر جامعه خدمات رایگان و محرمانه از جمله حمایت برای دریافت تابعیت ،آماده سازی برای امتحان مدنی ،مشاوره
حقوقی ،و کارگاه های آموزشی ارائه می دهد.
راهنمایی کنندگان جامعه مهاجر یک شبکه مردمی متشکل از افراد است که کمک می کند تا نیازمندان را با خدمات و اطالعات مربوط به مهاجرت مرتبط کند.
برنامه  Golden Doorگروه های حمایت از سالمتی روانی را برای خانواده های مهاجر در سراسر ایالت ارائه می دهد و به سایر منابع رایگان متصل می
شود( Ramirez June Initiative .ابتکار رامیرز جون) ظرفیت شبکه  ONAرا می سازد تا آمریکای های جدید با ناتوانی های فکری/رشدی و خانواده
های آنها را به منابع ،اطالعات و خدمات در ایالت نیویورک متصل کند.

یاد گیری زبان انگلیسی
مراکز فرصت  -انگلیسی برای کسانی که به زبان های دیگر ( )ESOLصحبت می کنند ،آموزش رایگان زبان انگلیسی را با یک جزء نیروی کار ارائه می
دهند.

توسعه نیرونی کار
ابتکار  New Americans Can Codeآموزش های ابتدایی سواد دیجیتالی را برای آمریکایی های جدید کم درآمد و همچنین آموزش کدنویسی نرم افزار
پیشرفته تر را ارائه می دهد.
برنامه مسیرهای حرفه ای برای مهاجران مسلکی ،جویندگان کار مهاجرین مسلکی را با مربیان شغلی محلی  ONAو همچنین پشتیبانی از یک آژانس پیشرو در
سراسر ایالت ،برای کسب آموزش و تصدیقنامه الزم برای استخدام که با بجربه های کاری قبلی آنها مطابقت دارد ،مرتبط می کند.

خدمات حقوقی
مشاوران حقوقی  ONAبه طور منظم روزهای مشاوره حقوقی را در هر مرکز فرصت  ONAبرگزار می کنند و می توانند از تابعیت و همچنین سایر خدمات
حقوقی پشتیبانی کنند .پروژه دفاع از آزادی ( )Liberty Defense Projectیک شبکه ایالتی از ارائه دهندگان خدمات حقوقی است که با خدمات حقوقی
رایگان و نمایندگی مستقیم به مهاجران بدون توجه به وضعیت مهاجرت و از جمله افرادی که با اخراج مواجه هستند ،کمک می کند .مشاوران حقوقی  ONAو
شرکای  LDPنیز کارگاه های مرتبط با قانون از جمله آموزش حقوق خود را بشناسید ارائه می دهند.

برای دسترسی به هر یک از این خدمات با خط تلیفونی آمریکایی های جدید ایالت نیویورک در شماره زیر تماس بگیرید:
1-800-566-7636
دوشنبه تا جمعه 9 ،صبح تا  8بعد از ظهر ،به جز روزهای رخصتی .تمام اطالعات تماس محرمانه است.
کمک به بیش از  200زبان در دسترس است.
برای یافتن خدمات  ONAدر نزدیکی خود به آدرس  https://dos.ny.gov/office-new-americansمراجعه کنید
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