
 افغان پناهجويان از استقبال

[INSERT VIDEO] 

 همکاری ديدن برای ما ميکند. استقبال شد، ندخواه مقيم ما های همسايه عنوان به ما ساحه در که افغان مهاجر 850 از بيشتر تولسا شهر
 هستيم. زده هيجان کشور سراسر و ما جامعه در افغان پناهجويان مثبت های

 تقويت شامل  که است بيشتر های تولسايی شمول همه و عادالنه ايجاد برای الاستقب پالن يک شامل تولسا شهر جديد های تولسايی ابتکار
 تقويه برای آنرا جامعه و شهر شرکاء که مشخص اقدامات شامل پالن اين است. المدت طويل باشندگان و مهاجرين تمام ميان ارتباطات
 اتخاذ پناهجويان جامعه و مهاجرين برای عمومی ايمنی و صحتمند زندگی تحصيلی، های مؤفقيت اقتصادی، های فرصت مدنی، مشارکت

 باشد. می ميکند،

 شده پرسيده      ً مکررا   سواالت کاتوليک. خيريه ادارات توسط شده رهبری افغان پناهجويان مجدد اسکان های تالش مورد در بيشتر دانستن برای

 ها افغان جامعه برای محلی منابع | افغان پناهندگان از حمايت برای ها تولسايی برای ها راه
  

-- 
 افغان پناهجويان از ايتحم

 داوطلبانه های فرصت و بالعوض های کمک
 تولسا ساحه در افغان پناهجويان مجدد اسکان برای اوکالهاما شهر کاتوليک خيريه مؤسسات با شرقی اوکالهاما کاتوليک خيريه مؤسسات
 خانه را آنها داوطلبانه و بالعوض های کمک های فورم و نماييد ديدن شرقی اوکالهاما خيريه مؤسسات انترنتی صفحه از ميکند. همکاری

    آنالين بيشتر معلومات ميدهيد! نشان را خود حمايت آنها به چگونه شما که دهيد نشان آنها هب تا کنيد پری

 کتبی و شفاهی ترجمه
ً لطفا   هستيد، عالقمند شما اگر است. کتبی و شفاهی مترجمين استخدام تالش در تولسا YWCA ميکنيد؟ صحبت دری يا پشتو شما آيا  با     

YWCA يا )918( 587-2100 شماره با تولسا interpretation@ywcatulsa.org شويد. تماس به  

 پناهجويان برای کاری های فرصت
ً لطفا   هستيد؟ تجارت مالک يا کارفرما يک شما آيا  به باشد خالی های بست مورد در معلومات ایدار که را ايميل يک     

employment@ywcatulsa.org گرفت. خواهد تماس شما به منيجر کيس يک و بفرسيد  
  

-- 
 افغان جامعه برای منابع

 YWCA تولسا 
YWCA مهاجرت مخصوص ويزه دارندگان پناهجويان، مهاجرين، ها، افغان برای را کاری خدمات تولسا )SIV( می فراهم  ديگران و 

 صنوف و اعتباردهی ،آموزش کردن فرهم و و متحده اياالت کار فرهنگ مورد در آموزش کار، برای درخواست و آمادگی شامل اين سازد.
 زهنو تا که سال 5 زير اطفال برای صنوف پيشرفته، تا ابتداء از ميکند تقديم را بزرگساالن انگليسی لسان صنوف YWCA  است. انگليسی

 تا متوسطه از انگليسی لسان آموزان دانش برای حمايت و ميکنند اشتراک صنف در آنها سرپرستان حاليکه در اند گرديده نه مکتب شامل
 می فراهم را شده محافظت مؤقتی حالت و کار جواز تجديد درخواست، حالت عيارسازی بشمول مهاجرت حقوقی خدمات YWCA ليسه.
 به يا و شويد تماس به )918(663-0377 شماره به ،ارتباط برای اند. موجود نيز کتبی و شفاهی ترجمه خدمات سازد.

reception@ywcatulsa.org آنالين بيشتر معلومات بفرستيد. ايميل 

  تولسا کالج کميونيتی
 اکادميک صنوف همچنان و )IEP( انگليسی لسان برجسته برنامه يک تولسا کالج کميونيتی )ESL( دوم لسان عنوان به انگليسی برنامه
ESL خصوصی، تدريس شدن، شامل در کمک مشوره، انگليسی، مهارت امتحان شامل اضافی خدمات ميکند. ارائه را سطوح تمام در 

 هب شدن وصل برای اند. دسترس قابل پناهجويان و مهاجرين برای ها بورسيه اند مراجعه و معلومات و آموزان دانش های سازمان محاوره،
 آنالين بيشتر معلومات  بفرستيد. ايميل daniel.chaboya@tulsacc.edu به يا شويد تماس در )918(595-7544 شماره



 Gateways WES برنامه 
 را خويش تحصيلی های اعتبار تا سازد می فراهم افغانستان در کرده تحصيل افراد برای را بودجه و منابع Gateway WES برنامه

 مرحله به يا و بگيريد جواز خود رشته در دهيد، ادامه خويش تحصيل به شما تا ميکند کمک شما با اعتبار ارزيابی راپور يک کنند. ارزيابی
 به کننده راجع محلی شريک تولسا، YWCA با برنامه مورد در بيشتر معلومات برای برويد. حدهمت اياالت در خود شغلی مسير در بعدی

 آنالين بيشتر معلومات بفرستيد. ايميل reception@ywcatulsa.org به يا و بگيريد تماس )918( 663-0377 شماره

 Tulsa Flourish برنامه
 ديده آموزش مهاجرين حمايت برای را تولسا) (فلورش Tulsa Flourish برنامه تولسا شهر ها، تولسايی جديد ابتکار از بخشی عنوان به

 آنالين بيشتر معلومات  است. کرده آغاز خارج از مسلکی تجارب و تحصيالت دارای مهاجرين يا المللی بين

 تولسا شهر دولت رهنمود
 و ادارات تيليفون های شماره شامل و ميکند تشريح را تولسا شهر دولت ساختار چگونگی که است ای صفحه دو سند يک شهروندان رهنمود

 .کنيد تماشا آنالين بصورت را رهنمود است. کليدی دفاتر

 متحده اياالت در نو آغاز SIV های داستان
 )SIV( مهاجرت مخصوص های ويزه دارندگان تجارب باالی )CORE( فرهنگی گرايش منابع تبادل توسط شده توليد ويديويی سلایر اين
 آيند می متحده اياالت به که است عراقی و افغان SIV متقاضيان برای ويديوها اين ميکند. رکزتم اند شده مستقر امريکا متحده اياالت در که
 دسترس قابل دری و عربی انگليسی، در ويديويی سلایر اين  ندارند. دسترسی کشور از خارج در فرهنگی گرايش به معمول طور به و

 ويديويی های سلایر آنالين ديدن است.

 USCIS: افغان اتباع برای متحده اياالت بشردوستانه ويزه مورد در معلومات 
 شود گرفته متحده اياالت به رسيدن از بعد که اقدامات مراحل مورد در معلومات برای )USCIS(مهاجرت و تابعيت خدمات سايت ويب از

    USCIS سايت ويب نماييد. ديدن
  

 


