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 "فيها الساآنين جميعو المسكونة ملؤهاو األرض للرب"        
  ) 1 : 24 مز                                                                       ( 

       

 المتحدةاألمريكية للواليات للمهاجرين نصائح           
 

 المتحدة الواليات إليو ، عامة المهجر دول إلى الهجرة ان 
 اإلعالم وسائل أحيانا صورهاُت آما ‐ اليسير باألمر ليس خاصة

 ىلتا الحياة عن آثيرا تختلف  البالد ةهذ ىف فالحياة  - مصر ىف
 من لكثيرا ىإل تحتاج لذلك مصر ىف عليها تعودناو  لفناهاآ

 .اإلعدادو التجهيز
 

 ىإل القادمين و المهاجرين من لكثيرا يقصدها ‐خاصة ‐آاليفورنيا 
 أنحاء آل منو العرقية المجموعاتو األجناس آل من أمريكا
 ىعرق تنوع جودوو السنة أيام معظم الطقس إلعتدال ذلكو العالم

 ...! الجديد القادم هيواج ىالذ ىالتحد من زيدُي هذا...فيها ثقافيو
 محدودية ًايضأو فيها  المعيشة ىمستو إرتفاع ىإل باإلضافة هذا

 .ىاخر بواليات مقارنة العامة المواصالت
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 مع لكن السفر قبل األهمية غاية ىف للمهاجر ىالنفس اإلعداد 
  المتغيرات مواجهة في وحيدا يكون لن هنأ الحسبان في الوضع

 في مهم دورو خدمة للكنيسةو سيواجهها التى الكثيرة المجتمعية 
 .المجال هذا

                                                                                             
 امر هو امريكا ىإل السفر قبل اإلنجليزيه اللغه بتحسين اإلهتمام 

 يوسعو الجدد للقادمين اليومي التعامل سهلُي هام عاملو مطلوب
   .عمل علي الحصول فرص من

 
 هلكنو المستحيل باألمر ليس المهجر في النجاح ىإل الطريق  

 المثابر الجاد العمل مع اللة من لمعونة يحتاج  صعبًا طريق قطعا
 الدول من الكثير تعاني حيث الوقت هذا في خاصة ... والصبر

 سوق علي سلبًا تثَرآ  جمة إقتصادية صعوبات من أمريكا منهاو
 .الحكومة من المقدمة المساعدات ىعل وأيضا الوظائفو العمل

 
 آاليفورنيا، ،جنوب أنجيلوس لوس إيبارشية فى الكنيسة رتبُت  
 ىعل جابةإللو الجدد للقادمين التثقيف و للتوعية ندوات هاوايو

 مشكالتهم حل ىعل – اإلمكان قدر - مساعدتهمو تساؤالتهم
 .. .الروحية المجاالت آافة في ومختصين خدام بواسطة

 و الترجمة وأمور والتعليمية الصحيةو التأمينيةو القانونيةو
 .غيرها
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 ترجمة مكتب من مترجمة(  :  مطلوبة و هامة مستندات  

 )الخارجية من معتمدةو السفارة من معتمد

 .الميالد شهادات     1‐ 
 ....) ماجيستير -دبلومة -آلية - دبلوم (الدراسة شهادات     2‐ 

 )السفر وقت (الدراسية بالسنة لألوالد بالنسبة قيد إثبات 3‐ 
 والتقديرات الدراسية المواد فيها المدرسة من شهادة 4‐ 

 .الدراسة ساعات وعدد            

 .الزواج قسيمة     5‐ 
 

 .تشبيهو فيش 6‐ 
 

 .مصر من دولية قيادة رخصة     7‐ 
 

     للمدارس للتقديم تطلب ىالت والدألل التطعيمات شهادة 8‐ 
  .والجامعات    
 

 .مصر ىف إليها ىننتم ىلتا الكنيسة من شهادة 9‐ 
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 :اإلقامة 
 

 أردت إذا وضعك تصحيح يستلزم هذا ...سياحة تأشيرة لديك آان إذا 
 .وقانونية دائمة إقامة

 
 منك يؤخذ سوف العشوائية الهجرة برنامج طريق عن حضورك آان إذا  

 إعطاءهم يجبو الوصول المطارعند ىف الكبير األصفر المظروف
 green card ه الإلي يرسلوا ما ىحت اإلقامة عنوان

 
 : السكن 
 

 القبطية الكنائس ىإحد من قريبا ليكون اإلقامة مكان ختيارإ 
 الجدد للقادمين النفسىو ىالروح الدعم لتقديم ذلكو  .رثوذآسيةألا
 ال لجديدا المجتمع مع لتفاعلاو ،ىف اإلندماج في لمساعدتهم يضاأو

 الموقع خالل من بروشيةآلا آنائس أماآن معرفة ويمكن .هفي الذوبان
 lacopts.org العنكبوتية الشبكة علي بروشيةآلبا الخاص ىااللكترون

 
 في شريك "وجود يستلزم للسكن مكان أو شقة إليجار بالنسبة  

   وجود عدم نتيجة  آضامن التعاقد أثناء Co‐Signer "التوقيع
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 هعن اإلستعاضة لممكنا منو ) Credit History …ىتمانإئ تاريخ(
 .مقدما المدفوع لتأمينا مبلغ بزيادة

 
 يساعدوا ان يستطيعون آاليفورنيا ىف اصدقاء أو قرباءأ لديك آان اذا   

 شريك" ‐ Co‐Signer شقة تأجير ىف أيضاو المطار ىف انتظارك في
 يد لمد اصدقاء أو أقرباء لك يكن لم إذا .لَضَفُمو  جيد فهذا    "التوقيع
 التنسيق برجاء ‐ اإلمكان بقدر الخدمة في تتردد لن فالكنيسة العون
 المناسب الوصول وتوقيت اليوم إلختيار التذاآر حجز قبل مسبقا معها
 يفضل …المطار في إلستقبالكم خدام إرسال من الكنيسة تتمكن حتي
 .الرسمية العمل مواعيد في ليس الوصول توقيت ترتيب
 

 Credit.ىتبن ما ىحت البنوك أحد في حساب فتح المهم من  
History 
 
 

 : التعليم 
 

 اللغة في إمتحانهم ىجرُي المدارس في قبولهم قبل لألوالد بالنسبة 
 هذا علي بناءو ىالمستو تحديد أجل من الرياضياتو اإلنجليزية
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 .بها لتحقسُي ىلتا الدراسية السنة حددُي الطالب سن وأيضا التقييم
   
 ىإل الوصول قبل معادلتها لَضَفُي ىجامع مؤهل ىعل حاصال آنت إذا 
 .مريكاأ
 

 من الدرجات معاملة لشهادة تقييم الجامعيين الطالب من يطلب سوف 
 .جامعة آل حسب مختصة مكاتب  خالل

 

 :العمل  
 

 ‐ صغيرا العمل هذا آان مهما العمل شأن من ىيعل ىاألمريك المجتمع  
 من ويزيد العامل قدر من علىُي همن الصغير ىحت العمل في والنجاح

  مادام ( هل المجتمع إحترامو هنجاحات رصيد من يزيدو العمليةه براتخ
 . أيضًا اإلنجليزية تكلُغ ىيقوو )اهللا أبناء آوننا مع يتعارض ال العمل هذا
 مع تتعارض ال دامت ما تجَدُو ىمت العمل فرصة ترفض وال سعا لذلك

  .آمسيحيين إيمانناو صورتنا

 
 :المواصالت 

 
 نيويورك مثل ىاخر آواليات بكثرة العامة المواصالت تتوافر ال 

 .خاصة لسيارة تحتاج قد لذلك
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 :القانونو الجدد القادمين  
 

 مامآ متساوون الجميعو ألقانون شأن من علىُي ىاألمريك المجتمع 
 يعرض الو القانون يحترم أن قيمالُم ىعل يجب لذلك لقانونا

 اإلقامة حيث من ىالقانون هوضع ىف سلبًا تؤثر قد لعقوبة هنفس
  .البالد من للترحيل العقوبة تصل قدو

 
  إستخدام ايضاو سرةألا ىف الشجارو الغضب أثناء ىالعال الصوت 

 مع جمة لمشاآل سرةآلا يعرض قد سرةآلا ىف ىالبدن العنف
 . 911خط  للسلطات الجيران إبالغ نتيجة البوليس

 
 

 ‐ السيارة ىف الو المنزل ىف ال‐ بمفردهم االوالد ترك عدم يجب 
 سرةألا عرضُتو والدألا ىعل منآ غير هذا نأل  ،سنة14 من اقل

                               .ألسلطات من  إآتشافها حال آثيرة لمشاآل
                                                                                          

                                                              
 عبور عدم ىيرج  النظامو لقانونا وطاعة ، السالمة أجل من 

 هب المسموح الوقت فيو لذلك صةصالمخ األماآن من اال الشارع
 .المرور نظام حسب للعبور
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 اطفال ترك عدم برجاء ، السكن ىف سباحة حمام وجود حالة في 
 أجل من سرةألا من بالغ مرافق بدون هحول أو السباحة حمام ىف

 .القانون طاعة يضاأو السالمة
 

 علي يجب  MALL أو سوبرمارآت ىإل العائلة ذهاب حالة في 
 من شئ ىأ الصغار من ىا أخذ إن ألنة الصغار مراقبة البالغين
 كتشفُي سوف شيئًا الكبار هعن يعرف لمو مثًال لعبة ،المكان
 و البوابة من الخروج عند المراقبة آاميرات طريق عن األمر

 .قضية ىإل ستتحول
 

   


