
 تطوع في مكتب األمريكيين الجدد

 بوالية نيويورك

نحن نشجع سكان نيويورك الذين يتقنون اإلنجليزية على 

التطوع في مراكز الدعم التابعة لمكتب األمريكيين الجدد 

(Office for New Americans Opportunity Centers لمساعدة )

المتحانات األمريكيين الجدد على تعلم اإلنجليزية والتحضير 

 اكتساب الجنسية. تتضمن الفرص التطوعية:

o  مساعدة أحد األمريكيين الجدد على استخدام جهاز

كمبيوتر أو حاسب لوحي للمران على اللغة 

اإلنجليزية باستخدام برنامج تعليمي على الكمبيوتر 

في بيئة دراسية في حجرة صف أو معمل كمبيوتر 

 خاص بتعلم اللغات.

o ة في، جلسة تدريبية فردية أو إجراء، أو المشارك

 جماعية مبنية على مبدأ التعليم في صف دراسي.

o  إجراء اختبارات تجريبية لألمريكيين الجدد على

الجزء المتعلق بالتربية المدنية األمريكية في امتحان 

 اكتساب الجنسية.

o  تنزيل تطبيق الهاتف الخاص بنا المتعلق بالتحضير

ى الهاتف الخلوي الكتساب الجنسية األمريكية عل

 للعميل.

o  تقديم الدعم اللوجستي أثناء الحمالت المتعلقة

  باكتساب الجنسية.

للعثور على مركز دعم بالقرب منك، تفقد الموقع 
 اإللكتروني الخاص بنا:

www.newamericans.ny.gov 

 

 

 

 

 

بينما تقوم واليات  "نحن والية تحتضن المهاجرين...
الناس بالخارج، نحن نفتح أخرى ببناء الجدران إلبقاء 

  أذرعتنا مرحبين وندعو الناس للدخول."

 
 Andrew M. Cuomoالحاكم - 

 باألمريكيين الجددالخط الساخن الخاص 
 

المعلومات واإلحاالت متاحة عن طريق الخط الساخن المجاني 
 متعدد اللغات 

 الخاص باألمريكيين الجدد بوالية نيويورك على الرقم: 
 

1-800-566-7636 

 

AR- 17/10 Rev 

http://www.newamericans.ny.gov/


ساهم في تقديم الخدمات لفئة مهاجري نيويورك 
 اآلخذة في النمو

 مكتب األمريكيين الجدد بوالية نيويورك 

(The New York State Office for New Americans, ONA هو أول )

مكتب لعموم الوالية يركز على غرض واحد هو تسخير المواهب والروح 

 ONAالريادية لألميركيين الجدد من أجل إنعاش اقتصاد الوالية. قام مكتب 

مركز دعم متمركزة في األحياء، حيث تعمل هذه  27بإنشاء شبكة مكونة من 

والوكاالت الحكومية  المراكز مع المنظمات المجتمعية والمؤسسات التعليمية

والقطاع الخاص إلقامة حملة ضخمة لتعليم اإلنجليزية وزيادة عدد المواطنين 

الحاصلين على الجنسية بشكل كبير وتسخير الروح الريادية لبدء األعمال 

التجارية والتعرض للمهارات االحترافية غير الُمستغلة بالشكل الكافي لدى 

 ل األمريكيين الجدد.األمريكيين الجدد والحد من استغال

 

 

، الذي يدرك أن التنوع هو أهم نقاط قوة Cuomo"أنا أشكر الحاكم 

ا في نجاحها. نحن  والية نيويورك وأن المهاجرين يمثلون عامالا حيويا

فخورون بدعمنا لمجتمعات المهاجرين في واليتنا وبتقديم فرص 

 اقتصادية تعود بالنفع على جميع سكان نيويورك."  

 Rossana Rosadoسكرتيرة الوالية  -

 تحسين القدرات المتعلقة باللغة اإلنجليزية

إن ما يزيد عن مليون من سكان نيويورك يتقنون اإلنجليزية بشكل 

% من سكان والية نيويورك المولودين في 28محدود. يمثل هذا نسبة 

 ONA 200بلد أجنبي. يقدم كل مركز من مراكز الدعم التابعة لمكتب 

 200ألكثر من  ESOLساعة على األقل من التعليم المتعلق باختبار 

ا ممن يتقنون اإلنجليزية بشكل محدود، وبهذا نوسع بشكل  عميل سنويا

كبير من إمكانية وصول األمريكيين الجدد إلى التعليم المتعلق باللغة 

 اإلنجليزية في واليتنا.

 

 زيادة عدد المواطنين الحاصلين على الجنسية 

نحن نشجع مواطني نيويورك المولودين في بلد أجنبي ويرغبون بشدة 

نين على تحقيق الحلم األمريكي الخاص بهم في أن يصبحوا مواط

ونمكنهم من ذلك. سوف يساعد كل مركز من مراكز الدعم التابعة لمكتب 

ONA 100  أمريكي جديد على األقل في عملية التقدم بطلب الكتساب

الجنسية، وسوف يقدم إمكانية وصول مباشر للتدريب التحضيري 

 لالمتحان.

في  الخبراءفريق من المحامين  ONAيدعم مراكز الدعم التابعة لمكتب 

 ONAقانون الهجرة. تقع مكاتب االستشارات القانونية التابعة لمكتب 

ا داخل المنظمات المجتمعية الموجودة بالفعل، ويتم تعيين عملها  أيضا

على حسب موقعها داخل الوالية. تراجع مكاتب االستشارات القانونية 

هذه طلبات الحصول على الجنسية األمريكية؛  ONAبعة لمكتب التا

؛ ONAوتشرف على حمالت المواطنة في مراكز الدعم التابعة لمكتب 

وتلتقي باألمريكيين الجدد وتقدم لهم المشورة بشأن األسئلة المتعلقة 

بقانون الهجرة أثناء األيام المحددة لالستشارات المتعلقة بقانون الهجرة؛ 

ود الوالية لالستجابة للتغييرات في سياسة الهجرة الفيدرالية وتدعم جه

، التعديالت الشاملة المتعلقة بالهجرة(.DACA)أي قانون 

 

 تمكين األمريكيين الجدد من افتتاح مشاريع صغيرة

ا لضمان استدامة النمو االقتصادي  ا حيويا ُيعد وجود المهاجرين أمرا

أكد معهد السياسة المالية  ،2012الخاص بوالية نيويورك. في عام 

(Fiscal Policy Institute ما كان الكثير من األشخاص يعرفونه )

بالفعل بشكل حدسي عن المهاجرين: أنهم يتمتعون بالمهارة الالزمة 

للريادة في األعمال. يشكل المهاجرون قرابة النصف من جميع 

أصحاب المشاريع الصغيرة في مدينة نيويورك، وهو ما يصل 

 مشروع تجاري. 69000وعه ألكثر من مجم

أربعة  ONAيستضيف كل مركز من مراكز الدعم التابعة لمكتب 

ا. بعد  على األقل من "ندوات بدء مشروعك التجاري الخاص" سنويا

الندوة، يجلس كل عميل أمريكي جديد مع مدرب عمل تجاري لتقييم 

مستوى المساعدة الالزمة لتطوير العمل التجاري. وأولئك األشخاص 

الذين اكتسبوا خلفية عن العمل التجاري من بلدانهم األصلية يلتقون 

العمل التجاري من خمس إلى تسع مرات. أما بالنسبة بمدرب على 

لرواد األعمال الناشئين الجدد، فتتم متابعتهم عن طريق صف دراسي 

مكثف متعلق بالعمل التجاري يمتد لعدة أسابيع. وفي نهاية أي من 

مساري المتابعة، يضع العمالء من األمريكيين الجدد خطة للعمل 

لى إمكانية الحصول على رأس التجاري وبناء على ذلك يحصلون ع

 مال عن طريق موارد متنوعة إما خاصة أو تابعة للوالية.

 للشباب المؤهلين لتأجيل الترحيل بديالا لخدمات  ONAيقدم مكتب 

 العمل المؤجل للقادمين فى مرحلة الطفولة

الهجرة االحتيالية. لدينا فريق من محاميي الهجرة ذوي الخبرة متاح 

ت المتعلقة بقانون الهجرة للشباب والمساعدة الفنية لتقديم االستشارا

 القانونية لمقدمي خدمات الهجرة في أنحاء والية نيويورك.

مواليد  تعداد سكان والية نيويورك 
 أمريكيون

 أمريكيون جدد

 3868133 15108324 2000العام 

 4297612 15080490 2010العام 
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