بسم اللة القوى
بعض االرشادات للمهاجرين الجدد
أوال-:
 -1أحرص على الحصول على سكن بالقرب من الكنيسة بقدر االمكان .
 -2تردد على الكنيسة باستمرار للصالة والتعرف على القادمين مثلك  .ويمكن تقديم مساعدات متبادلة مع تبادل المعلومات
والخبرات .

ثانيا-:
 -1تقيم الشهادة  -:وهو تقيم لشهادتك القادم بها من مصر (بالنسبة لمثيليتها فى امريكا )وهذا يساعدك فى الحصول على عمل
مناسب او فى دراستك او خبرتك فى مصر كما يساعدك فى دخول الجامعات االمريكية
(برجاء احضار شهادة الثانوية العامة مترجمة فى حالة الرغبة فى اكمال الدراسة )

ثالثا -:
 -1عند ايجار المسكن عادة يودع عربون ويكون مساويا لشهر واحد من قيمة االيجار  .عادة ترد نفس القيمة او اقل على حسب
درجة نظافة المكان وعدم تغير اى شئ من حالتة
 -2انهاء عقد االيجار  .يجب اخطار المالك قبل مغادرة السكن بشهر على االقل .
 -3فى حالة انتقالك الى سكن جديد يجب عليك ابالغ مكتب البريد التابع لك بالعنوان الجديد لكى يتم احالة البريد على عنوانك
الجديد

رابعا -:الحفاظ على سالمة منزلك واسرتك
 -1التاكد من اغالق منزلك وال تعطى المفاتيح اال الشخاص تعرفهم جيدا
 -2يوجد جهاز انذار للحريق يعطى صفارة فى حالة وجود دخان بالمنزل (كما فى حالة الشوى والقلى )...
 -3استعلم عن اقرب مكان لمستشفى من منزلك .
 -4احرص على اال تسبب ضوضاء داخل منزلك سواء بسبب االوالد او الدق على الحائط او اصوات االجهزة مثل التلفزيون
او الخالفات الزوجية
 -5غير مسموح بترك االطفال بترك االوالد اقل من  12سنة داخل الشقة بمفردهم .عند حدوث اى مشكلة لهم يتعرض
الوالدين للمساءلة القانونية.
كما انة يحق للجيران ابالغ الشرطة اذا اكتشفوا وجود االوالد بمفردهم داخل الشقة او صدور اى ضوضاء منبعث من الشقة .

خامسا  -:كيفية الحاق الطفل بالمدرسة
االوراق المطلوبة-:
 -1جواز السفر
 -2شهادة ميالد الطفل
 -3شهادة قيد تفيد السنة المقيد فيها الطفل فى مصر
 -4شهادة التطعيم الخاصة بالطفل منذ ميالدة
 -5اثبات مكان االقامة بالواليات المتحدة
 -6اذا اردت مقابلة المدرس المدرسة تنظم اجتماعات الولياء االمور فاحرص دائما على حضورها للستفسار على
مستوى الطفل ومن حقك وجود مترجم اذا احتجت .
 -7االنتظام فى المدرسة امر ضرورى وفى حالة الغياب يجب تقديم سبب .
ملحوظة  -:سيتم تطعيم الطفل باى تطعيمات لم يحصل عليها فى مصر .
يجب ان يتم ترجمة االوراق المطلوبة للغة االنجليزية وختمها من الخارجية فى بعض االوراق

سادسا  -:االصرار وعدم الياس
 -1اذا تقدمت لعمل وقوبلت بالرفض فال تتردد من ان تطلب منة العمل كمتطوع او حتى العمل لمدة ساعتين او ثالثة ليكون لك
خبرة بالعمل فى امريكا كما انة يحسن اللغة  .من الممكن ان يعجب بك صاحب العمل خاصة اذا اثبت كفاءتك ويثبتك .

بعض النصائح لنجاح المقابلة الشخصية
 -1احرص على ان تكون مالبسك غير مبالغ فيها (طبيعية)
 -2حاول الوصول مبكرا قليال عن الميعاد
 -3سلم على الشخص بطريقة ودية والنظر الى عين الممتحن نفسة
 -4حاول ان تشعر بالثقة فى نفسك وعدم التردد فى الكالم .
 -5استمع جيدا قبل االجابة وال تتكلم بصوت عالى او تتكلم سريعا وتكلم بصورة مؤدبة .
 -6جاوب بمنتهى الصدق واشرح خبراتك ومهاراتك .
 -7اشرح كيف انك تحتاج للعمل باختصار .
 -8عند عدم وجود خبرة فى مجال العمل ال تنسى ايضاح انك باستطاعتك التعلم بسرعة وبدقة .
 -9التنسى ان تشكر الممتحن على اضاعة وقتة معك .

سابعا  -:فى حالة تركك العمل
 التترك العمل وانت على خالف مع صاحب العمل النك قد تحتاج منة خطاب كما انك فى العمل الجديد تكتب اسم ورقمتليفون صاحب العمل القديم  .كما انة يجب عليك ان تعلمة بتركك العمل بوقت كافى

ثامنا  -:ارشادات خاصة بالمرور
 -1اذا تعرضت لحادث سيارة ال تحاول الهرب وترك مكان الحادث الن ذلك يزيد العقوبة  .قم باستدعاء البوليس وشركة
التامين تقوم بدفع مصاريف اصالح السيارة .
 -2التتجاوز باص المدرسة عندما تكون االضواء الحمراء متوهجة .
 -3التقود السيارة اذا كنت تحت تاثير الكحوليات .
 -4عند سماعك صفارة عربة االسعاف او المطافى او الشرطة توجة بسيارتك الى الجانب االيمن قدر المستطاع وقف فورا .
 -5استعمال االشارات عند االتجاة يمينا او يسارا امر ضرورى .
 -6عدم استعمال حزام االمان يعرضك امخالفة مالية كبيرة .
 -7احمل دائما رخصة القيادة واوراق تامين السيارة .

الرب يوفقكم وينجح طريقكم
كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس بالفالى

