OFFICE FOR NEW AMERICANS
ONEIDA COUNTY OPPORTUNITY CENTER

مكتب االميركيين الجدد

أنشأ حاكم والية نيويورك أندرو كومو مكتب
األميركيين الجدد ( )ONAلمساعدة القادمين
الجدد إلى والية نيويورك الذين يتوقون
للمساهمة في اقتصادنا ويصبحون جزءا من
عائلة والية نيويورك.

ONEIDA COUNTY OPPORTUNITY CENTER
A SERVICE OF THE

MOHAWK VALLEY
RESOURCE CENTER FOR REFUGEES

ان مكتب األميركيين الجدد في مقاطعة
أونايدا يوفر للمهاجرين والالجئين البرامج
اآلخذة في التوسع  ،بما في ذلك برنامج تعليم
اللغة االنكليزية للناطقين باللغات االخر،،
وورش عمل التجنس ودعم األعمال
التجارية الصغيرة واالستشارات القانونية.
يقع مكتب األميركيين الجدد في مركز وادي
الموهوك لشؤون الالجئين ،ونحن قادرون
على العمل بشكل وثيق مع العديد من
وكاالت الخدمات المحلية وتوفير اإلحالة إلى
هؤالء العمالء الذين يحتاجون إلى خدمات
لسنا قادرين على توفيرها.

العناصر االساسية

توفير العناصر االساسية
لتكون عنصر فعال
ضمن مجتمعنا

 اللغة االنكليزية للمتحدثين بلغات اخرى

Office for New Americans
Oneida County Opportunity Center
العنوان:

201 Bleecker st. Utica, NY13501

للمزيد من المعلومات يرجئ مقابلة زيد ارزيج في مكتب
االميركيين الجدد في مركز الالجئين .او االتصال به على :
315-738-1083 EXT.132 EMAIL: zaide@mvrcr.org

 المساعدة الخاصة بالتجنس
 المساعدة القانونية للحصول على الجنسية
 دعم االعمال التجارية الصغيرة

ONEIDA COUNTY

www.mvrcr.org

ONA OPPORTUNITY CENTER

االستشارة القانونية
يجري مكتب مقاطعة أونايدا لألميركيين الجدد أيام االستشارة
القانونية الشهرية للعمالء الذين يحتاجون إلى المشورة
القانونية بسبب قضايا الهجرة .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد قمنا
بتحديد مواعيد لالستشارة القانونية في األيام التي تلي دروس
التجنس للتعامل مع القضايا "واالخطاء" التي قد تنشأ .ويعمل
المركز أيضا في قضايا حاالت القاصرين الوافدين .للمهتمين
بمعرفة المزيد عن هذه الحاالت يمكنكم االتصال بمكتب
االميركيين الجدد لمقاطعة اونايدا .

اللغة االنكليزية للمتحدثين بلغات اخرى

يتضمن برنامج اللغة االنكليزية الممارسة الفردية والمجاميع
الصغيرة ،واالستفادة من البرامج على االنترنت ،ودروس ما
قبل وبعد االختبارلعمالئنا إلظهار التقدم.
باإلضافة إلى ذلك ،يجري المركز دروس اللغة االنكليزية
الفردية والمجاميع الصغيرة يوميا بالتعاون مع مركز محو
أالمية للكبار.

ENGLISH
SKILLS

CITIZENSHIP
BUSINESS

LEGAL AID

التسجيل في برنامج اللغة االنكليزية يتم عن طريق حجز
موعد فقط وللمزيد من المعلومات اتصل على الرقم:
)133(-810- 1083x 132

دعم االعمال التجارية الصغيرة
يوفر المركز االرشادات الخاصة النشاء عمل تجاري في
مناطق يوتيكا وروم ،من خالل ورش العمل الصغيرة .وتشمل
هذه الورش دروس التسويق األساسي ،وحفظ السجالت
التجارية ،وإدارة ،وتطوير خطط العمل.
وتعقد ورشات العمل هذه مرة واحدة كل ثالثة أشهر في جميع
مناطق يوتيكا وروم وهي مقدمة من مركز تطوير االعمال مع
توفر خدمة الترجمة.

المساعدة للحصول على الجنسية
ان مركز االميركيين الجدد لمقاطعة أونايدا يستعرض أهلية
العميل للحصول على الجنسية ،ويساعد في استكمال االستمارة
الخاصة بالتجنس رقم  .N-400وكجزء من هذه الخدمة ،فان
مركزنا قادر على الكشف عن بعض القضايا "واالخطاء" التي
من شأنها أن تعيق التجنس ،ويقدم التوجيه واإلرشاد للمساعدة
على ضمان نجاح عمالئنا أثناء عملية الحصول على الجنسية.
يتم االنتهاء من طلبات الحصول على الجنسية األولية لدينا خالل
ساعات العمل العادية وخالل ساعات اليوم الخاص الطويلة
لمعامالت التجنس.

تقام البرامج والخدمات التي يديرها مكتب االميركيين الجدد
لمقاطعة اونايدا بانتظام ومجانا.
ونحن نرحب بجميع األفراد والخدمات لدينا سرية.
لمزيد من المعلومات حول برامجنا والخدمات التي نقدمها،
يرجى االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني:
zaide@mvrcr.org
أو عن طريق الهاتف على)133(-810-3801 ext 132 :

