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ي  
      )ORR(  المزايا والخدمات المتاحة لطالب اللجوء من خالل مكتب إعادة توط ي الالجئ ي

  HHS التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
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هل أنت فرد تم منحه حق اللجوء ف الواليات المتحدة ؟ 

قد تكون مؤهال للحصول عىل المزايا الفيدرالية "السائدة " (غي الممولة من ORR) ، مثل المساعدة النقدية من خالل المساعد ة 

المؤقتة لألرس المحتاجة (TANF) أو دخل الضمان التكميىل  (SSI) ، والتأمي الصح من خالل Medicaid ، والمساعدة الغذائية من  

خالل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP). قد تكون مؤهال أيضا للحصول عىل المساعدة النقدية والمساعدة الطبية واإلعداد 

للتوظيف والتعيي الوظيف والتدريب عىل اللغة اإلنجليية والخدمات األخرى المقدمة من خالل ORR. تركز هذه الوثيقة عىل المزاي ا  

والخدمات الممولة م ن ORR. إذا تقدمت بطلب للحصول عىل ذا ت الوضع ألفراد عائلتك )"وضع اللجوء المشتق"( ، فقد يكون أفراد 

عائلتك مؤهلي أيضا للحصول عىل مزايا وخدمات إعادة التوطي ، ف حالة منحهم حق اللجوء. 
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من هو طالب اللجوء ؟ 

طالب اللجوء هو شخص قد فر من بلده أو بلدها وغي قادر أو غي راغب ف العودة بسبب االضطهاد أو الخوف المير من االضطهاد 

عىل أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياس أو العضوية ف مجموعة اجتماعية. يمنح الفرد حق اللجوء إما عن طريق  

محكمة الهجرة التابعة لوزارة العدل االمريك ية أو عن طريق خدمات المواطنة والهجرة األمريك ية (USCIS) التابعة لوزارة األمن الوطن   

 . (DHS) االمريكية
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أين أتقدم بطلب للحصول عىل مزايا / خدما ت ORR ؟  
ن رر يوفر ORR التمويل لحكومات الواليات،  ووكاالت إعادة التوطي ، وغيها من المنظمات المجتمعية غي الربحية لتقديم المزايا  ر

والخدمات لألفراد المؤهلي. يمكنك التقدم بطلب ف مكتب مزايا حكومة الوالية أو أقرب وكالة إعادة توطي ف واليت ك اعتبار ا م ن 

 ORR تاري    خ منحك حق اللجوء  أو  بعده. . للحصول عىل قائمة وكاالت إعادة التوطي المحلية  لكل والية عىل   حد ا، أنظر  دليل برنامج

الخاص بال والية،  والذي يتضمن أيضا ر ابطا بجهات اتصال ORR الخاصة بالوالية : 

               https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state.
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مب يجب أن أتقدم بطلب للحصول عىل مزايا / خدمات ORR؟  ى
فور ا. المزايا والخدمات الخاصة بك متاحة فقط لفية محدودة. تقترص المزايا النقدية والطبية الممولة م ن ORR عىل ١٢ شهرا كحد  رً

أقىص من تاري    خ منحك حق اللجوء من قبل محكمة الهجرة أو وزارة األمن الوط ن DHS. ستتوفر لك معظم خدمات التوظيف ال ن  

يقدمه ا مكتب ORR والخدمات األخرى الن تهدف إىل تحقيق االكتفاء الذات االقتصادي لمدة تصل إىل خمس سنوات من تاري    خ 

منحك حق اللجوء. 
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ماذا عىل أن أحض مع ؟  

يجب عليك إحضار دليل عىل وضعك وتاري    خ حصولك  لذلك الوضع. يمكن أن يتضمن إثبات الوضع أمرا صادرا عن قاض هجرة يمنح  

اللجوء أو خطاب موافقة عىل اللجوء من مكتب لجوء تابع لدائرة خدمات المواطنة والهجرة االمريكية  (USCIS(، أو وثيقة ترصي    ح 

بال عمل (EAD) عليه  رمز طالب اللجوء. لمزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة، انظر: 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/orr_fact_sheet_asylee.pdf. 
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ما ه بعض المزايا والخدمات الب يمكنب الحصول عليها بصفب طالب لجوء ؟ ي

بعض طالن اللجوء مؤهلون للتقدم بطلب للحصول عىل المزايا الفيدرالية السائدة، مثل المساعدة النقدية من خالل المساعد ة ر 

المؤقتة لألرس المحتاجة (TANF) أو دخل الضمان التكميىل  (SSI) ، والتأمي الصح من خالل برنام ج Medicaid ، والمساعدة  

الغذائية من خالل برنامج المساع دة الغذائية التكميلية (SNAP). إذا لم تكن مؤهال لتلف هذه المزايا السائدة ، فيمكن فحص أهليتك ف  

مكتب مزايا حكومة الوالية أو أقرب وكالة إعادة توطي ف واليتك للحصول عىل مزايا وخدما ت ORR التال ية: 
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مزايا ORR األولية )حب ١٢ شهرا من تاري    خ األهلية( ًى
 

 (RCA) المساعدة النقدية لالجئي   

 طالنر   اللجوء،اعتباًرا من تاري    خ منح 
  تلبية احتياجاتهم األساسية   RCA شهًرا من  ١٢اللجوء ما يصل إىل  قد يتلفر

ن
للمساعدة ف

  لألرسة وخدمات التوظيف لمساعدة   RCAمثل الطعام والمأوى والنقل. يرتبط 
  توفر التخطيط لالكتفاء الذاتر

مجة النر بالير

 .والحفاظ عليهعىل الفور  عمل العمالء عىل تقييم احتياجاتهم والتخطيط لكيفية تلبية هذه االحتياجات والعثور عىل  
 

 (MG)ة مطابقال للمنحة  ORR برنامج

  برنامج 
  مبكرة. خانات التسجيل محدودة من حيث العدد والموقع. يوفر   ، MG  قد يشارك البعض فن

وه  مبادرة اكتفاء ذاتر

  العثور عىل    للحالة  المكثفة واإلدارةالمساعدة النقدية   MG برنامج
عىل الفور    عملوخدمات التوظيف لمساعدة العمالء فن

  غضون 
  االقتصادي فن

نامج هو مساعدة العمالء عىل تحقيق االكتفاء الذاتر يوًما. يجب    ٢٤٠والحفاظ عليه. الهدف من الير

  برنامجاللجوء  طالنر   عىل 
  أقرب وقت ممكن بعد األهلية MG التسجيل فن

 .فن
 

 (RMA) المساعدة الطبية لالجئي   

 طالنر   اللجوء،اعتباًرا من تاري    خ منح 
لتغطية احتياجاتهم الطبية.   RMA شهًرا من  ١٢اللجوء ما يصل إىل  قد يتلفر

ن الصح  مثل نفس RMAيوفر   Medicaid .تغطية التأمير

 

ي المحىلي   الفحص الطب 

ن للفحص الطنر  المحىل  بتمويل من قد يكون طالنر   ن   من تاري    خ أهليتهم .  ORR  اللجوء مؤهلير يدعم الفحص إعادة توطير

  تهدد  العمالء 
إىل   موإحالته  والعمل،المطلوبة للمدرسة   اللقاحات، وتوفير رفاههممن خالل تحديد الظروف الصحية النر

ن للرعاية الصحية المستمرة.   األساسيةمقدم  الرعاية  قصير    قتو بعد  بإكمال الفحوصات الطبية   ORR وض  يأو المتخصصير

 .الواليات المتحدةوصول إىل من ال
 

الخدمات )حب ٥ سنوات من تاري    خ االستحقاق(  ى
 

 (RSS)  خدمات دعم الالجئي   

ن  قد يكون طالنر     توفر مجموعة واسعة من الخدمات لدعم التوظيف   ،RSS خدمات عىل    للحصولاللجوء مؤهلير
والنر

  
  البحث عن الوظائف والتنسيب واالحتفاظ   للعمل؛ التدريب واإلعداد  التوظيف؛ : خدمات وه   واالكتفاء الذاتر

المساعدة فن

يةعىل تدريب  ال بها ؛  ن جمة  وسائل النقل ؛  رعاية األطفال ؛  اللغة اإلنجلير  .التوإدارة الحا ؛ والشفوية   المكتوبة ؛ خدمات الير
 

امج المتخصصة   الب 

ن للحصول عىل برامج متخصصة مثل الخدمات الصحية أو المساعدة  كات    التقنيةقد يكون بعض طالنر  اللجوء مؤهلير للشر

ة الناشئة أو المدخرات المالية أو توجيه الشباب أو برامج الدعم األخرى المستهدفة  .الصغير
 

 

 

 
ري ٢٠٢٢ ن  تم التحديث ف سبتم


