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اطالعیه عدم مسئولیت
معلومات ارائه شده در این راهنما مجموعه ای از گفته های بانوان تازه وارد ,مهاجرین ,آوارگان ,پناهجویان ,بیجا شدگان و درخواست کنندگان
پناهندگی است .آنچه مطالعه میکنید برگرفته از نظریات ,درکیات و دیدگاه های واقعی و تجربی است که برای بسیاری رخ داده است اما برای همه
یکسان نبوده است.
حقوق و مسئولیت های افراد تازه وارد به ایاالت متحده تحت سندیت دولت فدرال میباشد که شما میتوانید آن ر ا از ( اینجا) به دست آورید و میتواند
برای هر ایالت (ایالت نیویورک) و هر شهر (مانند نیویورک سیتی) قابلیت دستیابی داشته باشند.
پیشنهادهای ارائه شده برگرفته از ای کاش هایی است که مصاحبه شوندگان آرزو میکردند در بدو ورود به ایاالت متحده با آن آشنا میبودند و
تجربیات شخصی که خواهان شریک س ازی آن هستند .به این دلیل در نوشتار این مجموعه از شخص اول (من) به عنوان راوی داستان ها استفاده
شده است.
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ارج گذاری
این کتاب راهنما توسط بانوانی تجارت پیشه و متخصص آماده شده است که تعداد کثیری از آنان خود به عنوان مهاجر وارد ایاالت متحده شده
اند .این مجموع ه در نظر دارد تا با ارائه تجربیات زنده نقطه آغازی برای زندگی شما معرفی کند و گنجینه ای از آموخته ها را به شما معرفی میکند
که در جریان عبور از گذشته به آینده تان مورد استفاده قرار دهید.
به عنوان ریاست فدراسیون ملی بانوان تجارت پیشه و اهل فن در ایاالت متحده ,مشتاق بودم که بانوان افغان تاجر و متخصص را به این کشور
خوش آمده گفته و خدمات خود از جمله حقوقی ,حمایتی و آموزشی را در طی مدت زمان جابجایی شما در این کشور زیبا به شما ارائه کنم .این
کتا ب راهنما از دیدگاه بنده فرصتی برای مجموعه ما است تا به باورهای خود در رابطه با ارتقای پتانشیل فن ی ,تجاری و رهبری بانوان در تمام
رتبات به گونه مستقیم و رقابتی جامهء عمل بپوشانیم.
ما با آغوش باز شما را به انجمن خود خوش آمدید گفته و صادقانه امیدواریم که استعانت این کتاب راهنما و ا رتباطات شبکه ای ما بتواند شما را
در راستای سفر جدیدتان در ایاالت متحده آمریکا همراهی کند .این مجموعه از سال  1919به عنوان مرکز این کار شناخته شده و اعضای آن
حامی افراید همانند شما بوده اند.
مگان شیرمن ریکارد
ریاست فدراسیون ملی بانوان تجارت پیشه و اهل فن
2022 – 2020
*****
ما صمیمانه از تمامی دست اندرکار ان این مجموعه باالخاصه دانشجویان عضو این مرکز ,ایمیلی وانولک و دیژنابو به پاس تالش های بی پایان
ایشان سپاسگزاریم.
با تشکر فراوان از فدراسیون ملی بانوان تجارت پیشه و اهل فن ,ریاست این مجموعه بانو مگان شیرمن ریکارد .و در پایان با ابراز سپاس از تک
تک اعضای کمیته ملی ویژه بانوان مهاجر افغان به دلیل تالش های مداوم و متمرکز ایشان بر این کتاب راهنما و سایر عناصر چهارگانه این پروژه.
با ابراز سپاس بیکران از انجمن بین المللی روشنای بودا که با کمک های مالی ایشان قادر به چاپ و نشر این کتاب شدیم .به ویژه جناب وینریبل
یووانگ که بانی این همکاری شدند.
این کتاب راهنما محصول یک حرکت رضاکارانه از سوی مردان و زنانی است که معتقد به اهمیت این موضوع و زمینه سازی و تلفیق تجارت
پیشگان و متخصصین زن به جامعه آمریکا هستند.
با سپاس
نرمین کی احمد و ویکا سوتو
هیئت مدیره _ پروژه بانوان افغان (فدراسیون ملی بانوان تجارت پیشه و اهل فن)
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سخن مترجم
از سالها پیش پالن آمدن به ایاالت متحده را در قالب بورسیه تحصیلی داشتم ,اما تقدیر یا سرنوشت و یا شای د هم عدم آمادگی خودم و یا به هر
دلیلی موفق به این کار نشدم .تصورم از آمریکا کشوری شلوغ بود که مردم همه در جنب و جوش و گردش هستند.
هرچند نحوه آمدن من همانند هریک از شما پیچیده و با نگرانی ها و خستگی ها بود اما اولین چیزی که مرا در اولین حضورم در آمریکا دچار شاک
کرد سوسوی شبگردهایی بود که در سکوت کامل منطقه به گوش میرسید .آنجا بود که فهمیدم آمریکا صحنه ای از تصورات من نیست .من هنوز
هم وقت زیادی را در ای ن کشور نگذرانده ام و چیزهای زیادی برای آموختن دارم و برای این کار با گروه های ف عالی که تالش هرچه بیشتر خود
را برای کمک به سازگاری و مشمول اجتماع شدن افغانان و بخصوص بانوان با محیط ایاالت متحده میکنند ,همکاری میکنم.
کتابی که در دست دارید نتیجه تالش و تجربه زنان و دختران بسیاری است که با گذر زمان و پشتکار فراوان از پساپس دردسرها و نافرجامی ها
و ناشناختگی ها گذر کردند تا امروز در جایگاهی که میپسندند بایستند .چنانچه در این نوشته مطالعه خواهید کرد ,شاید آمریکا آنگونه که شما در
رویای خود میدیدید نباشد و سختی های بسیاری را در طی روزها در اینجا بگذرانید ,اما همیشه به یاد داشته باشید که فرصت ها در این کشور
همانند مرواریدهای در دل صدف ها هستند .کامال به دست آوردنی و با ارزش اما نیازمند تالش و صبوری.
در پایان منت خدایی را دارم که مرا الیق امروزم گردانید و آرزومند و پر تالش برای فردایم و سپاسگزار خانواده خود بالخصوص مادرم هستم که با
حضور پر مهر و کالم گرمش همیشه راهنمای بهترین های زندگی ام بوده است.
این کتاب از آن من نیست ,اما به رسم همکاری کوچکی که در ترجمه آن داشتم این کتاب را تقدیم میکنم به مادرم و تمام مادران امروز و فردای
سرزمینم.

با مهر,
عاطفه "سادات" توسلی
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خوش آمدید
فدراسیون ملی بانوان تجارت پیشه و اهل فن ,دفتر نمایندگی شعبه نیویورک سیتی ,بانوان تازه وارد افغان را به این شهر خوش آمد میگوید .ما در
نظر داریم تا شما را در راستای زندگی روزمره در خانه های جدیدتان و کارهای تجاری و تخصصی در ایاالت متحده همراهی کنیم .ما همچنان
معلومات مفید برای دختران جوانی که قصد آغاز تحصیل و یا ادامه آن را دارند در این جا ارائه میکنیم.
فدراسیون ملی بانوان تجارت پیشه و اهل فن فرصت های آموزشی ,همکاری با مجموعه های محلی تجارتی و تخصصی و همکارانی که قادر به
ساده سازی تجربیات گیج کننده که میتواند برای هرکسی در طی سفر پیش آید را به شما پیشکش میکند .هدف ما ای ن است تا منابع را به منظور
حمایت از شما در زندگی روزمره ,به صورت محلی و ملی برای شما قابل دسترسی سازیم.
این کتاب راهنما برمبنای یک تعداد بازخوردهای رایج ترتیب شده است که به گونه ذیل دسته بندی میشوند:
-

تجارب مثبت  :که میتواند برداشت های غلط در رابطه به زندگی در آمریکا را از بین برده و شما را در ج ابجایی آسان تر در ایاالت
متحده کمک کند.

-

تجارب آموزشی :همه ما لحظاتی را داشته ایم که بگوییم ( آها! بله!) و بالخره راه های انجام دادن کارهای روزانه ,گفتگو های
عامیانه ,عادات ,ترجیحات ,شوخی ها و تحریم ها را بیاموزیم.

-

تفاوت های بنیادی :بعضی تفاوت ها هستند که قابلیت ارتباط ندارند اما میتوان آن ها را در صورت فهمیدن درک کرد.

-

احساس عحز :غذا متفاوت است ,زبان آنگونه که شما آموخته اید نیست ,شما نمیدانید بعضی کارها را چگونه و یا در کجا انجام
دهید ,نمیتوانید نیازهای خود را ابراز کنید .ما در این بخش میخواهیم به شما کمک کنیم.

-

ترس ها :در ایاالت متحده مردم معتقد هستند شما از هیچ چیز نباید بترسید اال خود ترس .در غالب موا قع ترس ناشی از عدم فهم
یا ارتباط کافی به وجود می آید .فرضیه هایی که خود شما و یا دیگران برای شما میسازند.

-

اشک ها :شما دنیای خود را پش ت سر گذاشته اید .این مورد واقعا سخت است .تمام ما لحظاتی را داشته ایم که اشک ریخته ایم اما
در عوض آموخته ایم چگونه به راه خود ادامه بدهیم.

-

پیشنهادات :افراد زیادی میخواهند به شما کمک کنند و تعدادی نیز فکر میکنند که در حال کمک به شما هستند اما نمی فهمند
شما چ ه میگویید و یا چه میپرسید .این پیشنهادات جهت تسهیل راه برای شماست.

ما باورمندیم که داشتن یک مجموعه ارتباطات مستحکم در اجتماع خودتان بسیار مهم است .به وجود آوردن و پیدا کردن این شبکه ارتباطات در
مجموعه های متشکل از مردمی با فرهنگ ,قومیت و پس زمینه های مختلف موجود در شهری که شما زندگی میکنید نیز به همان اندازه مورد
توجه است.
این کتاب آماده شده تا در همه جا قابل استفاده باشد .بناَ در پایان این کتاب برای شما مجموعه ای مختصر و مفید از منابعی را به ذکر گرفته ایم
که در محالت شما قابل دسترسی هستند و شما را دعوت م یکنیم که در آنها اشتراک کنید.
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فصل اول  :نگرش
گروهی از محصلین عضو در مجموعه ما لیستی از تجربیات خویش که در زمان ورود به آمریکا و رفتن به دانشگاه با آن روبرو شده اند را تهیه
کردند .اکثریت این محصلین پیش از این هیچگاه به اینجا نیامده بودند .تعدادی از آن ها حتی قادر به صحبت به زبان انگلیسی در وقت وارد شدن
به ک شور نبودند .آنها با مهاجرینی با پیش زمینه های متفاوت گفتگو کردند ,چه آنان که سالها پیش به این کشور آمده بودند و در اینجا تشکیل
خانواده دادند و چه آن تعدادی که اخیرا به آمریکا وارد شدند .بسیاری از این مهاجرین در گذشته دارای فعالیت های تجاری و یا فن خاص بوده
اند .از همه آنها درخواست شد تا تجربیات خود را در محدوده سواالت و حواس ارائه شده در ضمیمه اول و جدول شماره  1به اشتراک بگذارند.
سواالت پرسیده شده از اشتراک کننده گان در رابطه با تجربیات آنها از نحو ه کنار آمدن با زندگی در آمریکا و ترتیبی از بازخوردهای ایشان از
خوبیها تا ترس ها را در برمیگیرد .سپس با نگاهی به گذشته از آنان پرسیده شد که بیشت ر خواهان دانستن چه موضوعاتی در بدو ورود به آمریکا
بوده اند که میتوانست در کاهش میزان حساسیت ها و افزایش دلگرمی های ایشان تاثیرگذار باشد .پس از آن این پرسشنامه در میان گروهی
بزرگتری پخش شد .پاسخها جمع آوری شده و مورد مطالعه قرار گرفتند و بیشترین بازخوردها بدون تغییر جدول ب ندی شدند .زمانیکه شما زندگی
خود را در اینجا آغاز کنید این سواالت و جوابات میتوانند برای شما در راستای یک خانه جدید مفید واقع شوند .این معلومات جامع نیستند و تنها
به عنوان نقطه شروع میتوان به آن اتکا کرد.
نوشته هذا به ترتیب به فصل های ذیل دسته بندی شده است.
فصل دوم :ساده سازی فرهنگی برای هماهنگ سازی فرهنگی (مجموعه ای از نظریات برای شفاف سازی تجربیات)
فصل سوم :منابع آموزشی ( ملی و محلی)
فصل چهارم :نقاط مثبت ( نگاهی به نقاط مثبت که بیشترین تکرار را با توجه به داستان ها و پاسخ ها داشتند).
فصل پنجم :آموزش و تفاوت های بنیادی ( نگاهی به جریان آموزشی با سندیت به داستان ها و پاسخ های ارائه شده).
فصل ششم :ناکامی ها ( رویکردی به تجارب ناموفق ,متداول ترین ها ,پاسخ ها و داستان ها)
فصل هفتم :دلخوری ها (نگاهی به ترس ها و اشک ها ,متکررترین دالیل ,پاسخ ها و داستان ها)
فصل هشتم :پیشنهادات ( ارائه پیشنهادات خاص به منظور تسهیل وابستگی ها)
فصل نهم :تنظیم برنامه خودتان
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فصل دوم :آسان سازی فرهنگ برای همانگ سازی فرهنگی
بسیاری از کسانی که برای اولین بار به ایاالت متحده می آیند ,هرآنچه در مورد آمریکا میدانند برگرفته از آشنایی با آمریکایی هاییست که قبال
مالقات کرده اند ,فیلم هایی که تماشا کرده اند  ,کتاب هایی که خوانده اند  ,اخباری که از رسانه های آمر یکایی که دیده اند و یا عقایدی که از
سایر افراد در رابطه با ایاالت متحده شنیده اند .اما هیچ چیز تا زمانیکه شما در اینجا زندگی نکنید قابل پیش بینی نیست .همانند هر جامعه دیگری
در اینجا نیز خوب و بد وجود دارد .گرچه یک کشور است اما رنگ و بوی متفاوتی دارد .بعضی آشکار و بعضی پنهان .در حال حاضر متغیرهای
زیادی است که نفوس حاضر در اینجا را دسته بندی میکند؛ همانند سیاست ,دین ,جنسیت ,سرمایه و کرونا .در حالیکه ما سعی نداریم که تمام این
موضوعات را باز کنیم اما میتوانیم پیشنهاداتی برای هرچه زودتر جاگرفتن در جامعه به شما ارائه دهیم.

 2.1بازخورد با کسانی که مالقات میکنید.
در کل:
احوال پرسی :معموال از سال م ,صبح /چاشت /شام شما بخیر در اثنای مالقات استفاده میکنند هرچند اگر شما عی ن فرد را قبال هم دیده باشید .به
همین صورت برای خداحافظی از عبارات خدانگهدار و یا اگر دیر وقت تر باشد از شب شما بخیر استفاده میشود .بوسیدن و یا در آغوش کشیدن
کمتر معمول است بالخصوص ب ا توجه به ظهور کرونا.
تماس چشمی :تماس چشمی برای بسیاری از مردم در آمریکا مهم است و باید در حین صحبت کردن با دیگران رعایت شود .در اثنای گفتگو
کردن ,زن و یا مرد ,تماس چشمی مستقیم دارند و چه صحیح یا غلط ,هستند بسیاری که اگر نتوانید به آنها در وقت صحبت کردن مستقیم نگاه
کنید به شما اعتماد نخواهند کرد .بدانید و مطلع باشید که این عمل با بی احترامی ,بی ادبی و یا پیش روی کردن مغالطه نمیشود .هرچند زل زدن
و یا خیره شدن طوالنی مدت نیز آزار دهنده است و ضرورت است که کنار گذاشته شود .قاعدتا ,شما با کسی که فقط به زمین یا اطراف نگاه میکند
صحبت نخواهید کرد.
دست دادن  :اصوال اکثر افراد در حین مالقات با یکدیگر دست می دهند ( این روزها به دلیل بیماری کرونا این کار کمتر و کمتر شده است ).کسانی
را که نمیشناسید ,دوستانتان و یا با افرادی که جدیدا معرفی میشوید دست میدهید .صبر کنید تا شخص مقابل به طرف شما دست خود را پیش
کند  ,بعد از آن شما میتوانید که با او دست دهید( به عنوان عالمت اعتماد به نفس) ,کوتاه و مختصر .معمول نیست که شما روی دیگران را ببوسید
مگر اینکه مطمئن باشید که رسوم ایشان ایجاب میکند( .برای مثال فرانسوی ها) .شما همچنان میتوانید برخورد آرنج را انجام دهید اگر تمایل
داشتید.
لمس کردن  :من شخصا هیچگونه لمس شدنی را توسط کسانی که نمیشناسم نمیپسندم اما با آمدن به اینجا به آن آموخته شدم .زیرا بسیاری از
مردم باور دارند که برای نشان دادن یک برخورد معنادار تر ,باید در زمان صحبت کردن با شما شانه و یا بازوی شما را نگه دارند ,به خصوص اگر
شما یک فرد خارجی هستید .بسیاری از مردم آموخته اند که برای برقراری یک ارتباط باید نزدیکی فیزیکی داشته باشند مانند گرفتن دست ,بازو
و یا شانه .برای من  20سال زمان برد تا بر نیاز خود به عدم دست دادن و یا دوری کردن در حین صحبت غلبه کنم .این روزها خانم ها تمایل
دارند تا حتی غریبه ها را در آغوش بگیرند .االلخصوص زمانیکه میخواهند همدردری خود را با شرایط آن فرد یا مصیبتی که بر او گذشته ابراز
کنند .شما میتواند مختصر پاسخگو باشید اما نیاز نیست که آغازگر این حرکت باشید.
در این میان بین تماس بدنی (لمس کردن) مؤقر و خارج از نزاکت تفاوت وجود دارد .لمس بی ادبانه (سؤ استفاده جنسی) هیچگاه قابل قبول و
پسندیده نیست مگر اینکه خود خواسته باشد.

شما اکثرا مردم زیادی را در اطراف خود میبینید که بسیاری از آنها یکدیگر را برای مدت طوالنی می شناسند ب ناء خواهید دید که برای احوال پرسی
یکدیگر را کوتاه در آغوش میگیرند .آقایان اکثرا با یکدیگر دست میدهند و شانه یکدیگر را میفشارند .امکان دارد اگر کسی شما را در حالت اضطراب
و یا نگرانی ببیند ,به منظور آرام کردن و یا همدردی با شما دست خود را روی شانه شما بگذارد.
مصاحبت  :محاوره های ساده و خودمانی تر در فروشگاه ها و با افرادی که در این مراکز مالقات میکنید بیشتر مورد استفاده است .همچنان در
محیط های معامالتی این گفتگ وها میتواند کوتاه تر از گفتمان های مؤدبانه و معمول باشد .به یاد داشته باشید مسئولین در مراکز خرید معاش
میگیرند تا با شما سالم و احوال پرسی کنند و جمالتی نظیر چطور هستید و یا روز خوبی داشته باشید را استفاده میکنند .این عبارات به منظور
بهتر کردن خاطره شما از خرید و مراکز فروش است و پاسخ شما باید در مقابل جمالت کوتاهی مانند تشکر و شما همینطور باشد .طنزپردازان
بریتانیایی معتقدند جمله روز خوبی داشته باشید در آمریکا در حقیقت به معنی زودتر زحمت خود را ک م کنید است .من خیلی مؤدب بودم و عادت
داشتم که سواالت زیادی ب پرسم و تالش میکردم که با افراد بیشتری ارتباط پیدا کنم و آشنا شوم .و این موضو ع مورد پسند همه نبود .این قضیه
به اینکه شما در کجا هستید نیز ربط میگیرد .در شهرها و کشورهای مختلف گفتگوها شکل متفاوتی دارد .اگر شما در حال صحبت کردن در جمعی
هستید که عالقمند همصحبت ی با شما هستند باید به این توجه کنید که به چه مقدار اطالعات میخواهید از خود ,زندگی تان و داستان تان را با
غریبه ها به اشتراک بگذارید .ارائه معلومات شخصی کمش هم زیاد است .عبارت زیبایی در این رابطه هست که میگوید TMI :به معنای معلومات
زیاد دادن .من تصور میکرد م مردم به دنبال یک جواب دقیق و صادقانه هستند .هرچند اینطور نیست .جواب هایتان کوتاه باید باشد و یاد بگیرید
که آرام و در گذر زمان موضوعات را با اشخاص صحیح مطرح کنید.
نوت :متاسفانه اگر شما چیزی نگویید ممکن از افراد غریبه شما را با یک شخص فهمیده ,تندرو ,خجالتی ,پنهانکار ,آتش مزاج ,بی ادب و یا هرچیز
دیگری اشتباه بگیرند .من به این نتیجه رسیدم که پاسخ دادن به صورت مختصر اما مرتبط به داستان که بتواند جوابگوی سوال باشد کافی است.
پیشگیری  :ممکن است بعضی مردم با حرکاتی که به نظر بی احترامی و یا نامؤدبانه به نظر میرسد شما را عصبانی و یا ناراحت کنند .این حرکات
مرتبط به شخص شما نیست بلکه میتواند با توجه به شیوع کرونا و به دلیل ترس از زندگی خودشان ,از دست دادن عزیزانشان ,وظیفه شان و یا
خارج شدن زندگی از کنترولشان باشد .هیچگاه وارد جدال با کسی نشوید وقتی میتوانید از آن جلوگیری کنید .آنها شما را نمیشناسند و کسی که
هستید را نمیبینند .شما نیز آنها را نمیشناسید و نمیدانید چه چیزهایی را تجربه کرده اند حتی اگر آنها واقعا مورد انتقاد باشند .ممکن است این افراد
پیشینه ای متفاوت داشته باشند پس تالش کنید هیچگاه با این افراد تنها نمانید و یا با آن ها در یک بیراهه همراه نشوید.
اگر با چنین موقعیتی روبرو شدید بهتر است هرچه سریعتر یک پشتیبان و یا کمک کننده پیدا کنید .این شخص می تواند یک فرد عادی ایستاده در
همان ا طراف باشد و یا کسی که نسبت به شما ابراز همدردی میکند .به دنبال راهی باشید تا بتوانید مسیر خود را بی صدا و بدون تبارز ترس تغییر
دهید و به سوی خانه بروید .ایاالت متحده سرشار از انسان های متفاوت است که با عقاید مختلف با شما در این اجتماع زندگی میکنند .بعد از گذر
چندین سال زندگی در این جا شما خواهید آموخت که با چه کسانی در ارتباط باشید و از چه کسانی پرهیز کنید.
چگونه یک مددگار باشیم:
کمک کردن در تمام زندگی جریان دارد و این مسیر بنا کردن روابطی است که بر مبنای اعتماد ,توافق و حسابگری با افرادی گوشه گیر و یا گروه
های بزرگ مردم دنبال میشود .پشتیبانی و یا کمک کردن همیشه با ارزش است اما در زمانهایی همچون مورد زورگویی قرار گرفتن ,دچار معلولیت
بودن ( آشکار و یا پنهان) و یا متفاوت بودن ( برای مثال به زبان دیگری صحبت کردن) بیشتر مورد توجه است.
تعاریف کلیدی:
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پشتیبان یا مددکار( :اسم) کسی که از فرد و یا گروهی غیر از خودش دفاع میکند.



مزایا( :اسم) به فایده و یا سودی گفته میشود که بعضا میتوانند قابل دست آورد باشند و یا خیر .نوت :ممکن است یک فرد از اینکه
شامل مزایا میشود و یا خیر مطلع نباشد.



شناسه( :اسم) به مجموعه ای از ویژگی ها ,شاخصه ها و عقایدی اطالق میشود که معرف یک فرد است.



تعاریف پیچیده بیشتری در رابطه با مددکار ها موجود است که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.

برای اینکه به یک همراه خود تبدیل شوید نیاز به وقت و تجربه دارید .شما به این بازخورد شخصی مهم و ضرور ی و حس قوی شناخت از خود
خواهید رسید .با دلسوزی و شنوندگی ,میآموزید که کمک گرفتن حق همه است .هرچند ممکن است این سفر با توجه ب ه شخصیت ,تجربیات و
شناخت شما از قدرت و مزایا متفاوت باشد.
برای شروع اول نقشه شخصیت خود را ترسیم کنید .نیازهایتان برای ترتیب این شخصیت از جمله جنسیت ,قومیت ,اهلیت ,قرابت خانوادگی,
جایگاه علمی یا شغلی و یا حتی گرایش های دینی را لیست کنید .شما به عنوان یک پشتیبان خود را چگونه میبینید؟ دوست دارید یک مددکار در
شرکت شم ا خود را چگونه احساس کند؟
شاید همین حاال نیز شما در تلویزیون در حال تماشای برنامه ای باشید که به شما نشان میدهد چگونه یک همراه برای آموختن زبان انگلیسی
پیدا کنید .شما میتوانید این کار را با جستجو کردن در محل زندگی تان اعم از شهر یا منطقه ای که هستید انجام دهید .کتاب هایی را مطالعه کنید
که در مورد فرهنگ نوشته شده اند .ادغام شدن با جامعه ای که در آن زندگی میکنید بسیار ضروری است .از اشت باهاتتان درس بگیرید و بدانید که
باید زحمات زیادی بکشید .با کسانی که با آنها در ارتباط هستید در رابطه با نوعیت پوشش خود صحبت کنید و بگذارید آنان نیز با فرهنگ شما
آشنا شوند.
زمانیکه شما با مردم و یا فردی روبرو میشوید این سواالت را از خود بپرسید.


آیا من تفکری آزاد دارم؟



آیا حضور افرادی که نمیتوانند به زبان ما صحبت کنند در میان گروهی که همه همزبان من هستند نشان ا ز ضعف این افراد است؟



آیا من زمانی که در میان افراد شبیه به خود هستم میتوانم خود را دارای دست آورد بدانم؟



آیا من عالقمند یادگرفتن حرکات و رفتار کسانی که میخواهند همراه من باشند هستم؟

فکر کردن به این چیزها به شما کمک میکند که نقشه شناسه خود را ترسیم کن ید .هرکس خاص و متفاوت است .پس با هر تجربه کوچک چیزی
جدید از افرادی که میخواهید با آنها در ارتباط باشید بیاموزید .آرام باشید و تالش کنید در مورد خود نیز با دوستان جدیدتان چیزهای متفاوتی یاد
بدهید.
به یاد داشته باشید حتی خبره ترین ممدکاران هم نمیتوانند بگوید چه کنید و یا چه بگوی ید .اگر مددکاری دچ ار معلومات اشتباه شده بود محترمانه
به او اطالعات صحیح را برسانید .به خاطر رفتارهای مرتبط به شناسه خود عذرخواهی نکنید .همچنان آرام باش ید و تالش کنید در تجربیات تازه
خود با دیگران همراه شوید .این همراهی میتواند شما را در مسیر هماهنگ شدن با جامعه تقویت و حمایت کند و همچنان به سایر شناسه های
شما نیز کمک کند.
روابط اجتماعی:
نه یعنی نه .در ایاالت متحده ,بسیاری از ایالتها ,دانشگاه ها ,مکاتب ,نهاد ها و ادارات از مفهوم آزار و اذیتی که در نتیجه روابط دوستانه بیش از
حد توقع و یا حاالتی که نگاه جنسی به خود میگیرند و از پاسخ نه به این شرایط حمایت میکنند .نه به معنای نه است و هیچگونه درخواست
توجهی را به دنبال ندارد .اگر کسی خارج از فرهنگ شما تالش برای دعوت شما برای شام دارد و یا منظور به بوسیدن و یا لمس شما دارد ,صریحا
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به او نه بگویید و نیاز نیست که به مؤدبانه بودن آن فکر کنید .در غیر این صورت شاید جواب نفی شما را بلی تلقی کرده و شما مجبور شوید که
برای فهماندن منظورتان کوشش بیشتری کنید .شما حق دارید به مراکز مورد اعتماد و یا مسئول در رابطه با این حادثات شکایت کنید و مطمئن
باشید هیچ مجازاتی شامل شما نخوا هد شد .از طرفی مجازات شخصی که تالش به تعرز به شما را کرده نیست همانند بعضی کشورهای دیگر که
بر مبنای شریعت حکم میکنند ,بسیار سنگین نیست .هیچکس حق ندارد شرایط ناراحتی شما را فراهم کند چه به با تعقیب کردن ,چه با نوشتن و
یا گفتن حرف های مبتذل و یا هم چه با آزا ر دادن شما از طریق لمس کردن .شما میتوانید از یک مشاور ,یک دوست قابل اعتماد و یا یک مددکار
اجتماعی درخواست راهنمایی کنید و مطمئن باشید کسی شما را قضاوت نخواهد کرد .در مکاتب میتوانید با مشاور ,در دفاتر با بخش منابع بشری
میتوانید صحبت کنید .بررسی کنید که آیا سیستمی برای ثبت آزار جنسی در شرکت شما وجود دارد و یا خیر .در صورت مواجه با هرگونه آزار و
اذیت جنسی حتما به دنبال کمک و یا حمایت باشید و برای جلب کمک نترسید .این حق شماست.
فشار همسن و سال ها  :مردم مکررا تالش میکنند شما را به کارها و اعمالی دعوت کنند که شاید انجام دادن آ ن باعث ناراحتی شما شود  .این
حرکت از نظر آنان نوعی دعوت شما برای هرچه بیشتر شبیه آنان شدن به منظور زودتر عضو جامع شدن است .شما مج بور نیستید هیچکدام از
کارهایی را که نمیپسندید را همانند متفاوت لباس پوشیدن ,به گونه دیگر غذا خوردن و یا انجام کارهایی که ه یچ وقت نکرده اید را بکنید .با این
حال توجه داشته باشید که برای چندین سال آینده اینجا خانه شما است و شما میتوانید کارهایی را انجام دهید که با انجام آن احساس خوبی پیدا
میکنید .در نتیجه شما فقط کاری را باید بکنید که میخواهید و ضرور نیست بخاطر فشار و یا ترغیب دیگران دست به کاری بزنید .بیشترین مثال
این مورد تماس جنسی است .بعضا فشارهای مستقیم و بارزی برای برقراری روابط جنسی وجود دارد اما به یاد داشته باشید نه یعنی نه و هیچ
استمراری نباید برای انجام آن استفاده شود.
فعالیت های غیر قانونی  :مواد غیرقانونی یک مشکل بزرگ در سراسر این کشور است و چه شما یک مهاجر باشید ,چه یک دارنده گرین کارت و
یا هم یک شهروند ,هرگونه تداخل با اعمال مواد غیر قانونی میتواند نتایج متعددی به شمول امر به خروج از کشور را برای شما رقم بزند .با قوانین
محلی آشنا شوید و این قوانین را به ق انون کشور خود مقایسه نکنید .در بعضی ایالت ها شما قادر به استفاده از بعضی انواع این مواد در بیرون از
خانه و یا در داخل هستید اما در بعضی کامال ممنوع است .شما مکلف هستید با مقرراتی که در منطقه بود و باش شما برقرار است آشنا شوید.
-

سگرت کشیدن :در رابطه با قواعد و شرایط سیگرت کشیدن در جامعه خود معلومات پیدا کنید .به یاد دارم که مادرکالن من مرتبا به
یک خانم آمریکایی که مهمان ما بود گوشزد میکرد که سیگرت کشیدن خانم ها در بیرون از خانه از نظر بسیاری اللخصوص مردها

-

زننده و البالی گری است .ا ما سالهاست که این قضیه تغییر کرده و حاال سیگرت کشیدن در بالکن خانه ها ,یا در محوطه بیرون خانه و
یا آپارتمان و یا پیاده رو و پارک ها کامال عادی تلقی میشود.
تنبیه بدنی :با توجه به قوانین منطقه و ایالتی که در آن زندگی میکنید ,شما ممکن است در صورت اشتراک در مشاجرات و یا تقابالت
بدنی به زندان فرستاده شوید .این حرکات میتواند شامل سیلی زدن ,ضربه به سر و یا هر حرکت فیزیکی ک ه تعرض به یک کودک و یا
شخص دیگری شناخته میشود باشد .شما نباید کودک ,همسر و یا هم اتاقی خود را به سیلی بزنید و یا او را به صورت بدنی تنبیه کنید.
ارتکاب این اعمال حتی در خانه و حومه شخصی نیز میتواند به زندانی شدن شما و از دست دادن حضانت فرزندتان و گرفتن وی از شما
توسط گروه های فعال اجتماعی منجر شود .مجازات بدنی هیچگاه کار درستی نیست.

-

نوت :تنبیه بدنی در مکاتب هنوز هم در بعضی ایالت ها قانونی است.

-

نو ت :اگر کسی شما را به سیلی زد و یا صدمه دید و یا تحت هرگونه لت و کوب قرار گرفتید ,شما میتوان ید به دنبال کمک بگردید و
همچنان درخواست حفظ امنیت و پناه گاه بدهید.

در اینترنت به دنبال کسانی و یا گروه هایی بگردید که در این بخش شما را کمک میکنند و به پیش انها بروید .این کار را در صورت ضرورت برای
خود و یا دیگران انجام دهید .با استفاده از آدرس ذیل درباره قانون خشونت علیه زن بیشتر بدانید .آدرس
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-

سن قانونی :از نظر دولت فدرال ,سن قانونی به زمانی گفته میشود که زن یا مرد قدرت تصمیم گیری برای زندگی جنسی خود را داشته
باشد .این سن در ایاالت مختلف فرق میکند برای اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

سن قانونی بین  16 – 18سال با توجه به قوانین هر ایالت متفاوت است .در بعضی ایالت ها اگر دختری به سن قانونی نرسیده باشد و ازدواج کند
و اعمال جنسی میان دوطرف صورت گرفته باشد به عنوان یک تجاوز قانونی قلم داد میشود .داشتن رابطه با کسان یکه یکی بزرگتر از  18سال و
دیگری کمتر از آن عمر دارد یک عمل غیر قانونی بوده و در صورت شناسایی فرد بزرگتر ممکن است زندانی شود .حقوق بانوان بعد از زمانیکه

اجرای قانون حق رأی در اوایل سال  1900به تصویب رسید به توجه به زمان و مکان فعلی پیشرفت به سزایی داشته است .و این ها به عنوان

بخشی از آزادی حقوق بانوان شناخته میشود.
 نکته اضافه :اعمال بسیار دیگری هم هستند که به نظر غیر قانونی هستند اما این بستگی به خود شما دا رد که از آنها باخبر باشید.بدینوسیله شما از افتادن در دام اعمالی که در کشور خودتان از لحاظ فرهنگی صحیح بودند اما در اینجا براساس قانون جرم مجسوب
میشند در امان هستید .فقط یاد بگیرید که باید از انجام چه کارهایی جلوگیری کنید و برای این کار ا ز اینترنت میتوانید به عنوان منبع
استفاده کنید.
برای مثال :شاید شما بخواهید کی تجارت ساده خانگی را آغاز کنید و محصوالت خود را به دوستانتان بفروشید .اکثر ایالتها برای فروش هر
محصولی از شما درخواست یک مالیه فروشات میکنند .شما باید سالیانه گزارشی از درآمد خود به اداره خدمات درآمد داخلی فدرال ,اداره مالیه ایالت
و حتی اداره مالیه شهری که در آن زندگی میکنید نیز ارائه کنید .کسانی هستند که این کار را نکرده اند و گ یر نه افتاده اند و به شما پیشنهاد
خواهند کرد که شما نیز این کار را نکنید .اما اگر شما دستگیر شوید موظف به پرداخت جریمه ,گذراندن دوره ح بس و حتی مجبور به ترک کشور
با توجه به نوعیت مدرک مهاجرتی تان خواهید شد .اداره درآمد داخلی برای کسانی که این گونه جرائم را گزارش دهند جایزه در نظر گرفته است.
آیا این کار به ریسک آن می ارزد؟
-

اعتیاد به مواد مخدر :این موضوع نیز یکی از نگرانی های مهم در ایاالت متحده است .داروهایی (متشکل از تریاک) که توسط داکترها
برای تسکین دردهای سخت تجویز میشوند میتوانند اعتیاد آور باشند .بسیاری از مردم از اعتیاد به الکول ,هروئین ,بازمانده های کیمیاوی
و سایر مخد رات رنج میبرند .با تأسف بسیاری از این افراد را در حین قدم زدن در پیاده رو های شهرها خواهیم دید که اکثرا بی بضاعت
و بی خانمان هستند .آن عده از این افراد که دیده نمیشوند ممکن از در خانه های ثروتمند ,در همسایه گی ما ,شفاخانه ها و یا هم
زندان باشند.

کنجکاوی تهاجمی :شاید اینکه یک بیگانه از شما سواالت شخصی بپرسد به نظر شما تهاجمی بیاید .برای خود من زمان برد تا فهمیدم که هیچ
یک از تصنیف بندی هایی که در فرهنگ من وجود دارد در اینجا نیست و این موضوع مشکلی را ایجاد نمیکند .مردم میخواهند همه چیز را درباره
شما بدانند ا ما این الزاما به این معنا نیست که میخواهند با شما دوست باشند ,بلکه میخواهند بتوانند با شما ارتباط گرفته و به نوعی آغازگر یک
گفتگو باشند .البته شکی نیست که بیشتر مردم کنجکاو هستند بدانند چه بر شما گذشته است و این پست و بلند روزگار به تاثیراتی بر ساختن
شخصیت شما داشته است .جستار دیگری که در مردم بوجود می آید به دلیل این است که شما از آنها متفاوت هستند و با تفاوت از آنها بزرگ شده
اید .در بسیاری از قسمت های آمریکا اگر شما به سواالتشان جواب ندهید ممکن است شما را خودخواه و عجیب تلقی کنند .من آموخته ام در مورد
موض وعاتی که اهمیت خاصی ندارند به گونه راحت جوابگو باشم اما در رابطه با موضوعات مهم تر از جوابهای کو تاه تر و سربسته تری استفاده کنم
و حتی در مورد موارد خیلی شخصی چیزی را شریک نکنم تا هم باعث گوشه گیری خودم نشده و از سوی دیگر موقعیتی برای کسانی که قصد
غیبت کردن از من را دارند نسازم .زننده برخورد نکنید اما گفته های خود را مدیریت کنید.
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دعوت کردن  :این موضوع کمی حساس است .اکثرا دعوت کردن ها از نیتی صادقانه و دوستانه می آیند .اما از اینکه این دعوت به چه مناسبت
است اطمینان حاصل کنید .این کار با آشنایی بیشتر شما با ا طرافیانتان و رفت و آمد با آنها آسان تر خواهد شد .برای مثال:
-

اگر شما برای صرف طعام به رستوران دعوت شده اید بدانید که هرکس به مقداری مبلغ مورد نیاز را پرداخت میکند .الکول میتواند یک
گزینه مهم باشد .چرا باید شما برای چیزی که مصرف نکرده اید پولی بپردازید؟ دقت کنید که آیا فقط برای آنچه خریداری کرده اید
پول میپردازید و ی ا قرار است همه به مقدار مساوی پول بدهند و یا هم فقط یک نفر برای همه پرداخت خواهد کرد .شما میتوانید بگویید:
به دلیل اینکه درآمد کافی ندارم ترجیح میدهم به رستوان نروم .اما اگر دوست نداشتید این گونه پاسخ دهید همیشه میتوانید از یک قرار
از قبل برنامه ریزی شده ب رای رد پیشنهاد دیگران استفاده کنید .اگر به جایی دعوت شدید که قرار به پرداخت نبود ,مطمئن شوید که

-

در مقابل باید چه کاری کنید و یا چه انت ظاری در آینده از شما خواهد رفت!
دعوت به نوشیدنی :بسیاری از افراد ترجیح میدند در جریان یک دعوت به نوشیدنی با دیگران آشنا شوند .از آنجائیکه شما الکول
نمینوشید میتوانید محترمانه یادآور شوید که خوب است به صرف چای و یا قهوه باشد و همچنان از رفتن به بار (میخانه) ها عذر
بخواهید .گاهی مردم فراموش میکنند که دیگران با توجه به عالیق دینی و یا حتی شخصی ممکن از تمایلی به رفتن به میخانه را
نداشته باشند و در آنجا احساس ناراحتی کنند.

-

دعوت به صرف طعام ,نوشیدنی و یا قهوه توسط یک همکار و یا دوست مرد :آقایان اکثرا همکار و یا دوستان مونث خود را برای گفتگو
به قهوه دعوت میکنند .اما شما باید در مورد اینکه تصورات آنها چیست و طرز فکر شما چگونه است کامال واضح باشید .این کامال
طبیعی است که هرکسی بدون نگرانی برای نوشیدن قهوه به یک مکان عمومی برود اما به شرط آنکه خودتان با انجام این کار احساس
آرامش کنید .احتماال اگر خودتان بل خود را بپردازید بیشتر احساس راحتی کنید .شاید شما خواهان ازدواج باشید و به این منظور با
آقایان مالقات کنید اما بدانید که ازدواج آخرین چیزی است که میتواند به ذهن یک مرد خطور کند و در ایاالت متحده هیچ قید و بندی
اجتماعی وجود ندارد که مردها را مقید به ازدواج کند .حتی خانواده های شما یکدیگر را نمیشناسند و ب ه این منظور هیچ تعهدی نسبت

-

به شما وجود ندارد.
دعوت از فرزند شما و خودتان برای یک مهمانی کودکانه :این یکی از معمول ترین نوع مهمانی هاست هرچند شاید نیاز باشد شما
متوجه مسائل خوراکی باشید همانند گوشت خوک و الکول .یکی از غذاهای پر طرفدار در اینجا ساسچ یا ها ت داگ است که بعضا
میتواند هالل باشند اما در اکثر اوقات کوشر هستند اما ممکن است که اینطور هم نباشند .همچنان به یاد داشته باشید یک تحفه نچندان
گران قیمت برای کودکی که به مهمانیش رفته اید ببرید حتی اگر به شما گفته شده نیازی به این کار نیست .اطمینان حاصل کنید که
هدیه شما مبتنی به سن فرد و امن است .

-

کباب پزی :در تابستان کباب پختن یکی از مورد توجه ترین دالیل برای دورهمی های مردمی است .بازهم یادآور میشوم که نوشیدنی
های الکولی ,ساسچ های غیر حالل ,گوشب خوک و یا گوشت مرکب که میتواند شامل گوشت خوک باشد و همبرگر در لیست غذایی
این دورهمی هاست .حتما قبل از ر فتن به چنین مهمانی هایی در مورد محدوده غذایی خود با سایرین صحبت کنید و هیچ وقت تصور
نکنید که آنها همه چیز را در مورد شما میدانند .در دنیای امروز مردم بسیار به آنچه میخوردند اهمیت میدهند و این کامال طبیعی است
که شما در این رابطه صادق باشید.

-

مهمانی های اداری  :با این مهمانی ها برود اما مکررا میگویم در مورد آنچه میخورید و یا مینوشید دقت کنید .مهمانی های اداری به
مصرف بی رویه مشروبات مشهور هستند .من تاکید میکنم که شما میتوانی از مهمانی لذت ببرید اما در غیر آن میتوانید بعد از مدت

-

کوتاهی آنجا را ترک کنید .در این رابطه میتوان مثبت نگر بود.
دعوت به دوستی :کمی پیچیده به نظر میرسد .مردم در آمریکا به مهمانی های دوستیابی میروند بدون اینکه برنامه ای برای ازدواج
داشته باشند .تمام آنچه در رمان ها و افسانه ها خوانده اید را فراموش کنید .این کامال نادر است که در ایاالت متحده دو نفر بعد از چند
دعوت کوتاه به ازدواج برسند .در اینجا مرسوم است که به این گونه مهمانی ها بدون همراه میروند و قرار نیست تمام این مراسم ها به
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یک معاشقه و یا عر وسی منجر شوند .کتاب های زیادی در رابطه با اولین بوسه ,آیا زمان خاصی برای این کار هست؟ آیا معاشقه احترام
یک مرد را نسبت به شما از بین خواهد برد؟ آیا امکان دارد که شما این فرد را دوباره ببینید نوشته شده اند .به آنچه در گذشته آموخته
اید و یا کتاب هایی که خوان ده اید اکتفا نکنید .به تعداد آدمها راه برای انجام دادن هرکاری در این نقطه از دنیا وجود دارد .پرس و جو
کنید و بدانید با چه کسی در ارتباط هستید .خود و مالک های خود را بشناسید .هوشیار باشید و به هر پاسخی که میشنوید نیز ندانسته
و ساده لوحانه باور نکنید .در مور د تساوی حقوق در آمریکا مطالعه کنید .به یاد داشته باشید که قانون ساده خانه همیشه میگوید که با
کسی که از طریق یکی از اعضای خانواده با وی آشنا نشده اید وقت گذرانی نکنید .دالیل خوبی پشت این گفته هست .اگر در رابطه با
کسی مردد هستید متین و صبور باقی بمانید.

 2.2خشونت خانگی /خشونت برمنای جنسیت:
در ایاالت متحده از هر چهار زن یک نفر خشونت خانگی را در دوران زندگی خود تجربه م یکنند .به همین دلیل است که ما در یک فصل جداگانه
در این مورد صحبت خواهیم کرد .مجمع سالمت جهانی و مجموعه زنان سازمان ملل تحقیقات گسترده ای را در این رابطه انجام داده که نشان
میدهد که از هر پنج خانم سه تن از آنها در زندگی خود حداقل یکبار مورد تجاوز قرار میگیرند .خشونت های خانگی یک جرم محسوب میشوند و
قوانین متعهدی برای حمایت از قربانیها ,نجات یافتگان و خانواده آنها وجود دارد .خشونت های خانگی تنها ب ه صدمات فیزیکی خالصه نمیشود و
هرگونه آزار و یا اذیت گفتاری ,احساسی ,مالی ,جنسی و روانی را شامل میشود .متجاوزین ممکن است به منظور ترساندن قربانیان خود به تاکتیک
های وحشت زا همانند تعقیب و تهدید متوسل شوند .در برخی موارد شاید الزم باشد که قربانیان برای دوری از م تجاوز به محل دیگری منتقل
شوند .سازمانهایی در این زمینه وجود دارند که مسکن های موقت به این منظور در اختیار این افراد قرار میدهند .به منظور آشنایی بیشتر با نوعیت
خشونت های خانگی به لینک ذیل مراجعه کنید.
منابع





https://www.safehorizon.org
صدای پیشرو مردم در مورد خشونت های خانگی )(ncade.org
محدوده نیویورک سیتی در رابطه با )ENDGBV- ENDGBV (nyc.gov
نقطه عطف برای زنان و خانوده ها (برای خدمت به زنان و خانواده های مسلمان) )(tpny.org

 2.3خریداری
شایعه است که مفهوم خرید کردن از آمریکا منشا گرفته است .جائیکه مردم بدون هیچ برنامه یا لیستی به خریداری میروند .این میتواند یک تصمیم
لحظه ای باشد .چنانچه در اوایل دورانی که من به ایاالت متحده آمده بودم از اینکه آمریکایی ها مرا به خرید به عنوان تفریح آخر هفته دعوت
میکردند تعجب میکردم که البته غذا خوردن نیز بخش جدا نشدنی آن بود .خوش بختانه این گشت و گذار همیشه به مفهوم خریدن چیزی نبود.
بعضی از مواردی که شما در وقت خرید باید به آن توجه کنید شامل قیمت ,کیفیت ,و حقوق شما به عنوان مصرف ک ننده (کسی که جنسی را
خریداری یا خدماتی را دریافت میکند) برای پس دادن جنس اال  24ساعت میباشدچنانچه شاید آن محصول برای شما مناسب نبوده و یا شما
برای خرید آن تحت فشار ق رار گرفته و یا هم بعد از خرید کردن به این نتیجه رسیده اید که شما این جنس را نمیخواهید .
معارفه :زمانیکه شما برای خرید به مکانی میروید با افرادی روبرو میشوید که سریعا با شما سالم و احوال پرسی میکنند .این یک پرس و جوی
جدی نیست و در اکثر موارد فقط به منظور ترغیب شما برای خرید است .این گفتگو از جایی به جای دیگر و یا ا ز فروشگاهی به فروشگاه دیگر
متفاوت خو اهد بود ,با این حال در هیچ یک هدف ایجاد یک گفتگوی طوالنی نیست.

13

قیمت :شاید کمی گیج کننده به نظر برسد که هرچیز نوعیت متفاوتی برای قیمت گذاری دارد و دلیلی برای بیشتر گشتن ما برای پیدا کردن یک
قیمت مناسب میشود .استفاده از انترنت میتواند یک منبع خوب برای مقایسه قیمت ها باشد اما اینکه میگویند خرید آن الین میتواند ارزان تر باشد
فقط یک قصه است .زمانیکه پول مالیه ,مصرف انتقال و بسته بندی بخواهد به آن اضافه شود شما مجبور به پرداخت قیمت گزافی خواهید شد.
بازهم تکرار میکنم قیمت ها را مقایسه کنید مقایسه کنید و بازهم مقایسه کنید .همانند هرجای دیگری مهم اس ت که متوجه نرخها باشید در صورت
نیاز چانه زنی کنید و هیچ وقت با انتخاب های متفاوت گیج نشوید.
در ایاالت متحده معمول نیست که مشتری ها بر سر قیمت ها جنجال کنند .اما نرخ ها میتوانند از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر تفاوت داشته
باش ند بنأ دقت کنید که از فروشگاهی خرید کنید که کمترین نرخ را داشته باشد .اینترنت در اینجا دوست شماست و میتوانید با قیمت پایه مد نظر
جنسی را که میخواهید در فروشگاه های مختلف پیدا کنید .آزار دهنده به نظر میرسد اما این حقیقت دارد که ممکن است قیمت یک بوتل آب در
ه فته اول در فروشگاه اول ارزان تر باشد اما در هفته بعدی در فروشگاه دوم ارزان تر است .با این اوصاف خالی از لطف نخواهد بود که برای هر
بار از قبل انترنت را چک کنید.
به عنوان مثال :یک قوطی لوبیای پخته شده میتواند از  95سنت تا  3دالر قیمت داشته باشد .زمانیکه من در سال مت غذایی کار میکردم بارها به
این که مخلوط لوبیایی که در درون قوطی ها قرار میگرد مشابه است اما نوشته روی معلومات تولید کننده فرق م یکند تعجب میکردم .به من گفته
میشد که طعم دهنده های این محصوالت متفاوت بودند اما همچنان متغییری در مقدار آنها وجود نداشت .خریدن اج ناس ارزانتر همیشه به معنای
اجناس کم کیفیت تر نیست هرچند ممکن است مقدار شکر و یا نمک بیشتری داشته باشد.
لیبل را مطالعه کنید .در وقت خرید مواد خوراکی تالش کنید محصوالتی را انتخاب کنید که کمترین افزودنی ها را دارند .با استفاده از مثال قبلی
میتوان گفت زمانیکه شما لوبیای پخته خریداری میکنید شاید دارای طعم دهنده هایی باشد که شما انتظار آن را ندارید همانند گوشت خوک .بر
روی لیبل چاپ شده به دنبال گوشت خوک بگردید .همچنان میزان نمک و شکر موجود در محصول را نیز بازبینی کنید زیرا بسیاری از محصوالت
آماده بیش از ت صور شما از این دو استفاده میکنند .زمانیکه مقدار نمک و شکر را میبیند به اندازه ای از م حصول که در آن این مقدار نمک و یا
شیرینی اضافه شده نیز دقت کنید زیرا ممکن است براساس کل محصول ,اونس و یا هر  100گرام متغیر باشد .حتی در عین محصول با گذر
زمان میتواند این میزان تغییر کند .اگر بیشتر عناصر موجود به نظر کیمیاوی آمدند پس خریدن آن محصول به ن فع شما نیست.
خریداران مراقب باشید /.هر دقیقه یک ساده لوح به دنیا می آید .این جذاب ترین عبارت برای بازاریابان است اللخصوص زمانیکه قصد دارند
محصولی را به شما بفروشند .ساده لوح در فرهنگ آمریکایی به کسی گفته میشود که به هر داستان یا هر حرفی ک ه دیگران میگویند بدون فکر
کردن باور میکند.
پدر من که یک شخص با تحصیالت عالیه بود زمانیکه به آمریکا آمد مرا صدا کرد و گفت فکر میکند که برنده یک جایزه یک ملیون دالری شده
است .من از او خواستم که آنچه در نامه دریافت کرده است را برای من بلند بخواند .معموال این نوشته ها این گونه آغاز میشوند :تبریک میگوییم
( با ذکر نام فرد) .شما برنده ( هرچیزی) شده اید .در ادامه به خطی بسیار کوچک نوشته بود شما میتواند یکی از ملیون ها نفری باشید که برنده
خواهید شد و تن ها زمانی برنده میشوید که اسنادتان را درج کرده باشید .نوت :اگر شما این کار را بکنید در لیست بسیاری از بازاریاب ها وارد
خواهید شد و شما برنده هیچ چیز دیگری بجز ملیونها ایمیل و یا نامه نخواهید شد.
در بدو ورود به من پیشنهادی برای خرید یک گردنبند الماس به قیمت  19.95دالر داده شد .به شخصه من به دلیل اطالعاتی که از کشته شدن
افراد زیادی در جریان پیدا کردن معادن الماس و یا استخراج آن جان میدهند دارم ,عالقه ای به الماس ندارم .اما با اینحال با توجه به قیمت آن
کنجکاو شدم .بیشتر از اینکه قابل باور باشد خوب به نظر می آمد .با خواندن پرینت کوچکی که در ادامه آن بود متوجه شدم که کلمه Genuine
(اصل) یک نام تجاری است که برای الماس های دست ساز بشر استفاده میشود .که خوب اصال معامله خوبی نبود.
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نرخها در فروشگاه های بزرگ بسیار دیوانه کننده هستند .دیروز من برای خرید به بازار رفتم و متوجه شدم که میتوان  3بوتل آب را به قیمت 5
دالر خریداری کرد .این درحالی بود که قیمت هر بوتل آب به همان اندازه  1.35دالر بود که مجموع سه بوتل آن  4.05دالر میشد .این یکی از
هزاران حیله هایی است که در بسته بندی ها استفاده میشود .فی الحال فروشگاه ها موظف هستند که قیمت هرچیزی را براساس مقدار ماده
بنویسند تا شما بتوانید به خوبی آنها را مقایسه کنید .به نظر من این کار ارزشش را دارد.
اگر شما نمیخواهید یکی از آن ساده لوح ها باشید پس بهتر از نوشته های روی هرمحصولی را بخوانید .هیچگاه ن خوانده چیزی را امضاء نکنید و
یا برای چیزی پول ندهید .اگر میخواهید جنس بزرگی بخرید به معرف خود مراجعه کنید و با او در این رابطه صحبت کنید.
پس دادن :در بسیاری از حاالت یک خریدار میتواند محصول خریداری شده را بر مبنای قانون اال  24ساعت در صورتی که آن را باز نکرده و یا
استفاده نکرده (همانند تکت پرواز هواپیما) به فروشنده پس بدهد .بعضی فروشگاه ها خود قوانینی دارند که بسیار تسهیل کننده تر هستند .کمیسیون
تجا رتی فدرال ایاالت متحده قانون تسهیل کننده سه روزه ای را برای شرایط خاصی در نظر دارد که میتوانید مشرح آن را در اینجا مطالعه کنید.
هر ایالت در این رابطه قوانین خاصه خود را دارد (نیویورک سیتی چنین قانونی ندارد – برای اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید ).این
ضمیمه ها را مطالعه کنید تا قبل از هرکاری از حقوق خود آگاه باشید.
اداره بهبود تجارت :گاهی اوقات شاید شما حس کنید که بدلیل عدم آشنایی کافی شما با زبان انگلیسی ,وابستگ ی های ارزشی و دینی شما و یا
هم به علت نوعیت پوشش تان شما را فریب داده اند .شما ضرورت ندارید که این حالت را تحمل کرده و رنج بکشید .شما میتوانید از راه های
تأثیرگذاری به دنبال حل آن باشید تا هم خودتان احساس بهتری داشته باشید و هم بتوانید به دیگران برای نه افتادن در دام این مشکالت اطالع
رسانی کنید.
اداره کل بهبود تجارت بهتر اینجا میتواند یک شروع خوب باشد .این اداره کمپانی ها را رتبه بندی کرده و شرکتها و افرادی را که به دروغ و با
استفاده از خوبی شما تالش به فریب دادنتان را دارند شناسایی میکنند و به شما اجازه میدهند تا از آنان شکایت کنید و این اداره پیگیر شکایات
شما خواهد شد .وظیفهء آنها حفاظت از ما به عنوان خریدار یا مصرف کننده است .هر زمانیکه شما قصد خریدهای بز رگ داشتید حتما به صفحه
محل یا ایالت خود در سایت اداره کل بهبود تجارت که در باال ذکر شده است مراجعه کنید .اگر مورد کالهبرداری ,فریب و یا حیله قرار گرفتید و
یا با شما بدرفتاری شده است یک شکایت رسمی درج کنید .به یاد داشته باشید که جریان حل منازعه توسط اداره ک ل بهبود تجارت به منظور
کمک برای حل مسئله بین دو طرف میباشد .مشاور این اداره که مسئولیت رسیدگی به شکایت شما را دارد تالش میکند که به طرفین منازعه
کمک کند تا به نتیجه ای مورد قبول هردو طرف برسند .اداره کل بهبود تجارت یک نهاد سومی است که به منظور حل این قبیل مسائل با شما
همکاری میکند اما این نهاد دستوری برای اجرای احکام ندارد.
خرید خانه :این یک پروسه پیچیده است که حتی اگر شما با یک دالل معامالت ملکی نیز کار کنید نیاز است بسی ار متوجه باشید و خودتان برای
موضوعات تصمیم بگیرید و با کسی که در این رابطه تجربه دارد ح تما مشوره کنید .هرچند بسیاری از معامالتی ها افرادی باتجربه و کمک کننده
هستند اما تعدادی از آنها ممکن از جدیدا جواز کار خود را اخذ کرده باشند و یا تعهد کافی را نسبت به این کار نداشته باشند .زیرا آنها نیاز به پول
دارند و با فروش امالک ,کمیشن (فیصدی ایکه از فروش یک ملک به آنها میرسد) خود را دریافت میکنند.
-

وضعیت امالک
 oمطمئن شوید که فقط از طرف خریدار وارد معامله شده اند و یا نماینده فروشنده نیز هستند.
 oاطمینان حاصل کنید که آنها افراد واجد شرایط هستند و با شرکت و یا جوازی معتبر کار میکنند.
 oفقط به بهانه افغان و یا دوست بودن به کسی بدون داشتن سندیت و اعتبار باور نکنید و کار خود را نسپرید.

-
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خانه ساخته چه زمانی است:

 oاگر خانه تازه ساخت است ,آیا تضمین دارد؟ کار ساخت آن چه زمانی به اتمام رسیده است؟ اگر در خانه در کمربند زلزله قرار
دارد درجه بندی استقامتی آن در چه حد است؟ در منطقه سیل آسا چطور؟
 oاگر خانه قدیمی است آخرین باری که سقف تجدید شده چه زمانی بوده است؟ آبگرم کن چطور؟ تنظیم ک ننده دما؟ ذخیره
آب گرم؟ آیا نیازی به تعمیرات اساسی هست؟
 oآیا ساخت خانه فنی است؟ از یک مهندس خبره بخواهید در این بخش به شما نظر بدهد.
 oدر مجموع چطور به نظر میرسد؟ اگر فضا به هم ریخته است فکر میکنید دیگر چه چیزهایی مخروب و درهم و برهم است؟
-

 oموجودیت آلودگی ها ,حشرات ,موریانه ,پوپنکها و سایر موجودات کوچک آزار دهنده را حتما بررسی کنید.
همسایه ها چگونه هستند؟
 oآیا احساس امنیت میکنید؟ آیا همسایه های شما بسیا ر متفاوت تر از شما هستند؟ آیا میتوانید شرایط امنیتی خود را کنترول
کنید؟
 oآیا مکاتب ,دکان ها ,و مراکز صحی در فاصله ای قابل دسترسی از شما قرار دارند؟ ( با توجه به موتر ,ترانسپورت های
شهری و یا پیاده)

خرید وسیله نقلیه :تحقیقات گسترده ای را انجام دهید .قصد خرید چه نوع وسیله سواری ای را دارید ,موترهای  4تا  6نفره ,موترهای شاسی بلند
و یا موترهای کالنتر و سریعتر .حضوری و هم به صورت آن الین موترها و پرزه هایشان را ببینید و از قیمت ها مطلع شوید .رتبه بندی ها ,دیدگاه
های مردمی ,وضعیت ایمنی و هزینه های نگهداری را در نظر بگیرید .بیشتر موارد ایمنی از جمله دزدگیر و یا ک مره های عقب نما میتوانند به
معنای حق بیمه کمتری خواهد بود .اگر شما برنامه ای برای پرداخت مالی برای وسایل نقیله دارید باید آماده یک بررسی اعتباری باشید .امتیاز
اعتبار ی شما مستقیما بر میزان سودی که برای دریافت قرضه به منظور خرید موتر میپردازید (بعضا به نام خط نوشت موتر نیز یاد میشود) تاثیر
دارد .بررسی کردن قیمت های بیمه و مقایسه کردن آنها میتواند شما را از پرداخت سالیانه صدها و یا هزارها دالر نجات دهد .من استفاده از دالالن
بیمه را برای بیمه کردن موتر پیشنهاد نمیکنم .زمانیکه موتر دلخواه خود را انتخاب کردید با فروشنده به تماس شده و زمانی را برای رانندگی
آزمایشی هماهنگ کنید .توجه داشته باشید که راندن آزمایشی موتر دلیل بر اینکه شما حتما باید آن موتر را بخرید نیست .بهترین پیشنهادات برای
خرید یک موتر جدید در فاصله زمانی سپتامبر تا دسامبر میباشد دقیقا زمانیکه مدلهای جدید موترها به بازار عرضه شده اند .از پرس جو کردن
هراس نکنید و در مورد گرانتی و آنچه پوشش میدهد سوال کنید .بیشتر شرکت های تولید کننده موتر گرانتی موتر را برای سه سال اول و یا
 36,000مایل سفر اول پیشکش میکنند اما بعضی دیگر به شرط خرید گرانتی اضافی تا  5سال و یا  60,000مایل موتر شما را گرانتی میکنند.
به یاد داشته باشید در ایاالت متحده زمانیکه شما موتری را خریداری کرده و از فروشگاه به بیرون راندید ق یمت آن در بعضی مواقع حتی تا % 50
سقوط میکند .مقاالت بسیاری در رابطه با اینکه کدام موترها ارزش خود را حفظ میکنند و یا نگه داری از کدا م ها آسان تر است و از این قبیل
وجود دا رند که مطالعه آنها خالی از مفاد نخواهد بود .زمانیکه شما به نمایشگاه میروید فروشنده تالش خواهد کرد شما را به خرید برخی اجناس
اضافی موتر ترغیب کند .دو سوال :آیا شما به این وسائل نیاز دارید؟ و آیا شما میتوانید مبلغ این وسائل را بپردازید؟ این بخش یکی از مهمترین
بخشهای درآمدزایی برای فروشندگان لوازم موت ر است و آنها تمام تالش خود را میکنند تا شما لوازم اضافی را خریداری کنید.
خرید یک وسیله نقلیه با جواز سابقه همانند خرید یک موتر جدید است با این تفاوت که موتر استهالک کمتری برای مسافت خواهد داشت و طرف
معامله یک گرانتی شرکتی که یک سال و یا  12,000مایل را پوشش خواهد داد به شما میدهد.
آدرس های اینترنتی مفیدی که در وقت خرید موتر میتواند باعث افزایش ارزش شود عبارتند ازwww.kbb.com, www.carfax.com, :
www.autotrader.com, Kelley Reports, Consumer Reports.
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موترهای دسته دوم :به این کار خرید لیمو تعریف میشود ,چیزی که نتیجه ترش زننده برای شما دارد و یا یک خرید ب د اتالق میشود .زمانیکه من در
ایاالت متحده یک تازه وارد بودم از یک زوج که خیلی دوستداشتنی به نظر می آمدند یک موتر دسته دوم خریداری کردم که برای خرید آن مبلغ زیادی
را نیز پرداخت کردم .صبح روز بعد که در زیر باران مجبو ر به رانندگی شدم فهمیدم که رنگ موتر در حال ریختن اس ت و از زیر آن بخش هایی از موتر
که دچار ضرب خوردگی و خطوط است نمایان میشود .من با فروشندگان تماس گرفتم اما آنها خیلی راحت به من گفتن که حاال دیگر موتر خریداری
شده و من مسئول آن هستم نه آنها .در آن زمان من ا ز حقوق خود باخبر نبودم .من موتر را نگاه داشتم و پول زیادی را صرف تعمیرات آن کردم .هرچند
که درس های مهمی از این حادثه گرفتم.
در ایاالت متحده اصطالح فروشنده جنس دسته دوم (لیالم) عنوانی منفی است که به کسانی اطالق میشود که هرجنسی را به هرکسی با قیمت باال به
ف روش برساند .من درباره این عنوان تحقیق کردم و به دالیل ذیل دست یافتم:
 . 1مردم عموما به کسانی که کارشان از وضاحت خاصی برخوردار نیست اعتماد ندارند و از آنها خوششان نمیآید.
 . 2مردم معموال کسانی را که در جایگاه مالکیت قرار میگیرند را نمیپسندند حتی اگر این مالکیت در محدود به قیمت گذاری برای یک وسیله
نقلیه باشد.
 . 3فروشات موتر اکثرا افرادی را که از لحاظ رفتاری و انتخابی ضعیف هستند را به خود جذب میکند و دروغ و ف ریب در این صنعت کامال رایج
است.
سند حقوقی که نشان دهنده مالکیت موتر توسط شما هست را حتما دریافت کنید و تمام اسناد ی که الزمه ثبت نام برا ی کسب جواز ,گرفتن بیمه و
حقوق مالکیت است .اگر شما به علت یک تخلف توسط پولیس متوقف شوید اولین چیزی که از شما درخواست میشود جواز رانندگی و سند ثبت موتر
شماست و اگر تصادف کرده باشید از شما سندیتی از بیمه درخواست خواهد شد و موتر شما به تاپه های بازرسی به روز ضرورت خواهد داشت.
بیمه :در رابطه با بیمه موتر ,بیمه خانه و یا خرید خانه قبل از هرچیز شما نیازمند دریافت بیمه صحی خواهید بود .بیشتر جوامع یک اداره صحی تحت
نظر اداره سالمت اوباما دارند که به شما این صالحیت را میدهند که بتوانید درآمد سالی انه خود را تخمین زده و بر اساس آن میتوانید نتیجه گیری کنید
که چه مقدار تخفیف نصیب شما میشود .در کل جوانان که از لحاظ سالمتی در وضعیت بهتری قرار دارند کم قیمت ترین بیمه با بیشترین میزان کاهش
(مقدار پولی که قبل از استفاده از بیمه باید بپردازید) را بدست میآورند .با این فرضیه که آنها کمتر به ضرور یات طبی دچار میشوند .افراد مسن و یا کسانی
که در جریان پروسه درمانی هستند ترجیحا میتوانند از بیمه های گرانتر با کسر بیمه کمتر استفاده کنند .اگر شم ا توسط جایی که در آن کار میکنید بیمه
شده اید پس اکثرا گزینه های کمتری برا ی بررسی دارید اما اگر توسط دانشگاه خود بیمه شده اید باید بیشتر متوج ه مواردی که تحت پوشش این بیمه
هستند باشید.
مسئولیت کارها و زندگی خود را خودتان به عهده بگیرید:
این بخش تقریبا یک بحث کلی است اما در عین حال بسیار مهم است .زندگی من در آمریکا از زمانیکه کتابچه و قلم ب دست گرفتم و به هرجا رفتم به
گونه ای کامال دراماتیک تغییر کرد  .من با دانستنی های زیادی روبرو شدم ,افراد زیادی که گفته های متناقضی داشتند و آدم های بسیاری که تالش
میکردند هرچیزی را به من بفروشند .کامال واضح است که به یاد داشتن همه ا ینها کار آسانی نبود هرچند من حافظه خوبی داشتم.

 . 1تماس های تلفنی :هرزمان شما تماسی برای هرگونه خدمات ,خرید ,همکاری ,اطالعات و یا هرچیزی که به نحوی پولی برای آن
پرداختید و یا بدست آوردید گرفتید حتما زمان و تاریخ آن تماس را یادداشت کنید .نام شخصی که با او صحبت میکنید را برای اطمینان
حتما دوباره بپرسید و یادداشت کنید و در پایان مدت زمان تماس داشته را هم ثبت کنید .این کار به شما کمک میکند که:
 . aشخصی که با او صحبت میکنید بفهمد که شما مصمم به دریافت پاسخ صحیح از او هستید.
 . bاگر نیاز به تماس دوباره شد شما میتوانید از اطالعات تماس قبلی استفاده کنید.
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 . cاگر ویا زمانیکه آنها دچار اشتباهی شوند شما میتوانید با ارائه اطالعات در رابطه با زمان و یا فردی که با او صحبت کردید از
ایشان بخواهید که تماس های ضبط شده قبلی را در صورتی که موجود باشد بازنگری کنند.
چرا این کار باارزش است؟ بعضا تماس ها منبع خارجی دارند ( تماس گیرنده از یک کشور خارجی با شما به تماس میشود ).و اطالعات کافی در
مورد ایاالت متحده ندارد و یک طرح قبلی دارند که براساس آن به پیش میروند .و با توجه به تعداد تماس هایی که در یک ساعت میگیرند معاش
میگیرند .درست است که تماس هایی از این قبیل اکثرا کامال ساده و قابل هدایت کردن است .اما بعضی اینطور ن یستند .اگر تماس شما پیچیده
شد حتما اسناد مرتبط به آن را دسته بندی کنید .اگر به جوابی که میخواستید نرسیدید دوباره زنگ بزنید .اگر ضرورت دیدید درخواست کمک از
یک مقام باالتر و یا یک متخصص کنید .و همیشه از زمان ,نام شخص و سوالی که پرسیدید نوت برداری کنید .این کار میتواند حتی زندگی کسی
را نجات دهد حتی در آمریکا .بعضی افراد حتی در زندان نیز میتوانند با جواب دادن به تماس های خدماتی درآمد داشته باشند .سایر افراد اصال شما
را به رسمیت نمیشناسند و از نظر آنها شما فقط یک شماره هستند .در این میان نیز هستند کسانی که صادقانه م یخواهند به شما کمک کنند .حتما
از این افراد تشکر کنید و هر از چند گاهی احوالی از ایشان بگیرید.
 . 2کارت امنیت اجتماعی  :Social Securityاکثرا از شما درخواست میشود که شماره کارت امنیتی خود را وارد کنید .در بیشتر مواقع
این پرسش اصال صحیح نیست و به هیچ صورت نباید این شماره را روی کاغذی که امکان دارد به دست کس دی گری برسد وارد کرد.
دزدی هویت یک معضل بزرگ است .یک قانون کلی ,هیچگاه آدرس خود تخلص مادرتا ن و کد امنیت اجتماعی خود را به کسی بدون
موجودیت یک دلیل قطعی و قانونی ندهید .چنانچه اکثر آدرس های اینترنتی به شما این امکان را میدهد که از انتشار کد امنیتی خود
جلوگیری کنید و یا آنها از سندیت دیگری استفاده کنند.
 . 3لیستی از آنچه میخرید و یا انجام میدهید ترتیب کنید.
 . aمن زمانیکه کسی را خارج از نیازهای اجتماعی (دوستانه) مالقات میکنم حتما آن را یادداشت میکنم .به طور مثال اگر این
شخص یک فرد تجارت پیشه باشد که ممکن است من او را بار دیگر ببینم ,یادآوری من از گفتگوی قبلی مان میتواند باعث
جلب توجه و ترغیب آنها شود به خصوص اگر وی در این محاوره از خانواده ,کودکان و یا حیوانات خانگی خود یادآور شده
باشد.
 . bمن از یک صفحه اکسل برای ثبت تمام خرید های خود ,قیمت هایشان ,از کجا خریداری شده اند و ای نکه آیا شامل گرانتی
کارت میشوند و یا خیر استفاده میکنم .زیرا این کار میتواند به من کمک کند تا در صورت شکستگی و یا صدمه جنس تعمیر
آن را به گونه رایگان انجام دهم .و یا مالیه خود را براساس آنها مشخص کنم (زیرا با افزایش عمر اقالم ,ارزش آنها تغییر
میکند و شما میتوانید مقداری از آن را به عنوان استهالک بازیابی کنید.
 . cپولی که شما در زمان پیدا کردن وظیفه مصرف میکنید از مالیه شما کسر خواهد شد .در بعضی موقعیت ها شاید خرید
یونیفرم مشمول این قضیه باشد و در سایر حالت ها چاپ رزومه ,حمل و نقل شما برای گذراندن مصاحبه کاری و غیره
میتواند شامل باشد .شما باید تمام این مصارف را پیش خود نگاه دارید تا در پایان سال زمانیکه باید مالیه بپردازید تمام
کسری های خود را از درآمد خود بردارید و در حقیقت مالیه کمتری بپردازید.
 . dاگر شما به یک خیریه آمریکایی و یا یک شخص در آمریکا کمک مالی میکنید این پول نیز از مالیا ت شما کسر میشود.
 . eزمانیکه شما مجبور به خرید یک بیمه خدماتی و یا تعمیرات خانگی میشوید با دقت موضوع را دنبال کنید شاید شما نیاز به
این کار نداشته باشید و قبال این پرداخت را انجام داده باشید .مردم اینجا برای اینکه بارها یک چیز را به شما بفروشند هیچ
شرم یا خجالتی ندارند.
نوت :همیشه نوشته های خورد پایین صفحه ها را بخوانید
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 2.4تبعیض
تبعیض در تجارت :شما تحت مصئونیت هستید .یادداشت :کسانی که عضو صنوف حمایتی هستند (مانند :قومیت ,سن ,ج نسیت ,دین و یا معیوبیت)
شامل قانون ضد تبعیض میبشاند .اگر شما معتقد هستید که یک موسسه تجاری (یک محوطه اجتماعی) شما را مورد ت بعیض قرار داده است زیرا
شما عضوی از صنوف حفاظت شده و یا حمایتی هستید ,شما میتوانید بر خالف آنها در سطح فدرالی به اداره حقوق اجتماعی شکایت درج کنید .و
همچنان میتوانید به دفاتر محلی این اداره نیز که در نزدیکی شما موجود است سر بزنید.
تبعیض در محل کار :این عنوان توسط ارگان دیگری دنبال میشود و قوانین خاص خود را در رابطه به جوانان دارد .یادداشت :این قانون توسط
کمیته فر صت های مساوی کاریابی اجرا میشود ( )EEOCکه پنج قانون ساده بر ای متقاضیان کار و یا کارمندانی که در ایاالت متحده در حال کار
کردن هستند ارائه میکند .این قوانین برای همه متقاضیان ,کارمندان فعلی و یا کارمندان سابقه بدون در نظر داشت وضعیت شهروندی و یا جواز
کار آنها قابل اجرا میباشد.کارمندان تمام وقت ,نیمه وقت ,فصلی و یا موقت در صورت داشتن کارفرما تحت پوشش این قوانین هستند .تمام ادارات
دولتی فدرال و بیشتر شرکت های کارفرما که حداقل  15کارمند داشته باشند پوششی محسوب میشوند .بیشتر مجموعه ها و نمایندگی های کاری
تحت پوشش این قوانین هستند .در نیویورک این ادارات .
اگر فکر میکنید که در محیط کاری خویش مورد تبعیض قرار گرفته اید شما راه های متعددی برای درخواست همکاری دارید ..در این باره جستجو
کنید و از راهنمای خود بپرسید .در سکوت زجر نکشید اما این را هم بدانید که چه نتیجه ای از ثبت شکایت خو د میخواهید به دست بیاورد .متوجه
باشید که قیمتی که میپردازید به ارزش مزایایی که بدست میاورید باشد .نباشد که بدون آمادگی گزارش تبعیض بدهید و مطمئن باشید که قرار
نیست بخاطر ثبت شکایت از آنجا اخراج شوید .زیرا این موضوع اکثرا باعث ناراحتی افراد میشود و به همین خا طر است که شما باید مطمئن باشید
که چه شواهدی را قرار است پیش کنید و نزد چه کسی بروید .حدس شما شاید درست باشد اما برای گزارش دادن کافی نیست.

 2.5کار:
وبسایت های بسیاری وجود دارند که میتوانند شما را در یافتن وظیفه همکاری کنند .بعضی از این سایت ها عبارتند ازindeed.com, :
 ziprecruiter.com, experteer.com, glassdoor.com, idealist.org, monster.coو همانند اینها .در کنار این داشتن
یک حساب کاربری در  Linked Inهم میتواند کار هوشمندانه ای باشد زیرا خود این سایت به عنوان یک بازار کاریابی شناخته میشود .در اکثر
شهرهای بزرگ و ایالت ها نیز وب سایت های ی هستند که فرصت های شغلی زیادی را به اشتراک میگذارند .اگر شما عالقمند کار کردن در بخش
خاصی هستید میتوانید مستقیما به سایتهای مرتبط به همان رشته سر بزنید .آیا عالقمند بخش صحی هستید؟ به دنبال مجموعه های بزرگ صحی
بگردید .برای مثال  Kaiser Permanenteمیتواند گزینه مناسبی باشد .در بخش بانکداری -نگاهی به Wells Fargo, Bank of
 America, Citibankو از این قبیل بیاندازید تا دریابید چه وظایفی را به اعالم گذاشته اند .همچنان در محل سکونت خود شما ممکن است
لیستی از وظایف موجوده را در ساختمان اداره مسئول همان جا قرار دهند.
درخواست دادن برای وظیفه:
واجد شرایط بودن :برای کار کردن در ایاالت متحده شما باید واجد شرایط بودن خود را مورد تایید قرار دهید و این موضوع وابسته به نوعیت جواز
و یا ویزایی است که به شما اجازه اقامت در اینجا را داده است .یک شهروند میتواند برای هرگونه شغلی در آمریکا درخواست دهد .اتباع خارجی و
یا دارندگان گرین کارت میتوانند برای اکثر شغل های موجوده درخواست بدهند و در این میان تنها برای بعضی مقامات بلند پایه دولتی مورد قبول
نخواهند بود .اگر شما هیچ یک از این گزینه ها نیستید ,اما سندی دارید که بر آن جواز کار ثبت شده است به این معنا است که میتوانید در اینجا
به دنبال کار پیدا کنید .یکی دیگر از موارد مهمی که امکان دارد بر روی جواز کار شما ثبت شده باشد نوعیت شغل شماست که آیا میتوانید به طور
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تمام وقت و یا نیمه وقت باشد .کار تمام وقت به معنای کار برای  40ساعت در هفته است و کار نیمه وقت عبارت از کار برای کمتر از  40ساعت
در هفته میباشد .اما اکثرا قانون کار کردن بیشتر از  36ساعت را برای کار نیمه وقت اجازه نمیدهد.
رزومه یا سی وی :رزومه یا خلص سوانح شما هر از چندگاهی نیاز به تجدید دارد .رزومه عبارت از یک یا تهایتا دو صحفه است که اطالعات الزم
در رابطه با تحصیالت ,سابقه کاری و سایر معلومات الزمی برای درخواست وظیفه را شامل میشود .الزم به ذکر است که در ایاالت متحده معمول
نیست که از سن ,جنس و یا دیگر معلومات شخصی خود در رزومه خود یادآوری کنید.
شما میتوانید برای نوشتن رزومه خود از انترنت استفاده کنید و یا از کسی بخواهید تا برای نوشت با شما همکاری کند .انواع ویا تیپ های خاصی
از نوشتن وجود دارد که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .به خصوص زمانیکه با محاسبات کامپیوتری تعداد زیادی قبال مورد ارزیابی قرار گرفتند .استفاده
کردن از کلماتی که در شرح وظیفه آمده اند در نوشتن رزومه و یا نامه درخواستی شما میتواند به باال رفتن چانس شما در دیده شدن نوشته تان
تاثیرگذار باشد.
یادداشت :هیچ وقت تصور نکنید که خلص سوانح شما (که ممکن است کمی طوالنی تر از رزومهء شما و با شرحی از سوابق شما باشد) حتما
برای دانشگ اه و یا شغل مورد نظر قابل قبول است .رزومه شما باید دقیقا برای یک شغل یا عنوان در نظر گرفته شده باشد و نباید طوالنی تر از
یک یا دو صفحه باشد و هر بار برای هر وظیفه متفاوت باید بازنویسی شود.
صالحیت :باید مطمئن شوید که هر آن صالحیت و یا توانایی که شما دارید در ایاالت متحده به رسمیت شناخته شود بالخصوص در ایالتی که شما
زندگی میکنید .به طور مثال :وکال ب رای کار کردن در هر شهری باید توسط هیات دولت همان ایالت مورد تایید قرار بگیرد .داشتن تنها یک مدرک
تحصیلی در رشته حقوق برای کار کردن در بسیاری از وظایف مرتبط به این رشته کافی نیست .با داشتن یک سند ط بی از خارج از آمریکا شما
نمیتوانید صالحیت های کاری خود را به این کشور انتقال دهید .حتی سند تدریسی سایر کشورها نیز در این جا ق ابل استفاده نیست .تحقیق کنید
که آیا اسناد تحصیلی ,مجوزات و سایر آموخته های شما در جایی که زندگی م یکنید مورد قبول دولت فدرال هست و یا خیر .اگر محدودیتی در
این رابطه ندارید همه چیز عالی است .اما اگر محدودیتی برای شما وجود دارد اطالع حاصل کنید که چه هستند و چگونه میتوانید از این محدوده
عبور کنید .اگر همچنان نتوانستید از این محرومیت ها خارج شوید باید ببین ید چه مجوزهایی وجود دارد که شما میتوانید بدست بیاورید .در بعضی
حاالت شما مجبور میشوید که وظیفه ای خارج از تخصص خود انتخاب کنید تا زمانیکه برای انجام دادن کاری که در آن متخصص هستید مجوز
دریافت کنید .در این میان شرکت ها و مجموعه هایی هستند که به شما برای دریافت کردن و ثبت کردن رتبه تحص یلی و سابقه کاری شما کمک
میکنند.
یادداشت :توجه داشته باشید که شاید شما برای انجام دادن عین وظیفه که در کشور خود داشتید در آمریکا نیا ز به رتبه باالی تحصیلی نداشته
باشید .برای مثال :برای پرستار یا نرس شدن در اینجا تنها کافی است شما یک دوره  15ماهه تا دو ساله را بگذرانید تا گواهینامه این کار را بدست
آورید .بسیاری از شغلها در محل تعلیم آنها ارائه میشوند .هیچ وقت فکر نکنید که با توجه به تجربیات گذشته خود شما همه جواب ها را میدانید.
بلکه همیشه تحقیق کرده و یا از یک مربی در این بخش سوال کنید.
رسانه های اجتماعی :اگر شما از رسانه های اجتماعی استفاده میکنید  .فرقی نمیکند که فیس بوک باشد و یا اینستاگرام ,توییتر ,اسنپ چت ,تیک
تاک و یا دیگر برنامه ها ,بدانید که رئیس و یا مدیر مسئول اداره ای که در آن کار میکنید حتما قبل از تصمیم گرفتن در مورد به کار گرفتن شما,
ترفیع دادن و یا حتی موظف کردن شما برای یک کار خاص به حساب کاربری شما نظر خواهد کرد .همیشه از آنچه در صفحه شما به نمایش
گذاشته میشود مطلع باشید .بهترین برنامه برای ساختن یک حساب کاربری سایت  Linkedin.comاست .این سایت آنگونه که به نظر میرسد
بیشتر برای روابط کاری و تجاری به کار میرود و به گونه ای رو به رشد در پ یدا کردن و ترفیع کردن افراد کمک کننده بوده است .این سایت به
شما این امکان را میدهد که در صفحه خود رزومه و خلص سوانح خود را به اشتراک بگذارید تا دیگران بتوانند شما را پیدا کنند .من با گروهی از
کارمندان خود که زیر نظر من در حال کار بودند و از من در صفحات اجت ماعی از من دعوت کرده بودند در ارتباط بودم  .متاسفانه به این معنا بود
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که من از اینکه آنها در اوقات فراغت و خارج از کار خود چه میکنند مطلع میشدم و این همیشه جالب نبود .بخصوص زمانیکه آنها بهانه های
مختلف بخاطر دیر آمدن به دفتر پیش میکردند و من قبال عکس های آنها را که از محفل شب گذشته شان گرفته بودند و تا دیر وقت ادامه داشت
دیده بودم.
وظایف ثبت ناشده :اگر شما جواز کار دارید و یا اسنادی دارید که به شما اجازه کار در ایاالت متحده را میدهد بهتر است به دنبال موقعیت های
شغلی ای باشید که به گونه رسمی به اعالن گذاشته شده اند و یا دارای یک دفتر رسمی منابع بشری هستند و یا حداقل از شما درخواست میکنند
که یک فورم  W-2و یا  W-9و یا هر سندیت رسمی و اداری دیگری را خانه پری کنید .اگر شرکتی که برای پیدا کردن شغل به آنجا رفته اید
منابع بشری ندارد و شما را موظف به تکمیل هیچ سند رسمی ای نمیکند به هیچ وج پیشنهاد نمیشود که چنین مقامی را قبول کنید حتی اگر
معاش پیشنهاد شده برای عنوان مور د نظر عالی باشد .و یا مدیریت شرکت کامال موجه به نظر برسد .برای مطمئن شدن و یا درک بیشتر از این
موضوع خوب است نگاهی دوباره به عنوان اداره توسعه تجارت که قبال در مورد آن صحبت کردیم نظری کنید.
یادداشت :زمانی شما به عنوان یک مهمان قابل قدر به ایاالت متحده وارد شدید .حاال که شما عضوی از این سیستم هستید باید قوانین موجود در
رابطه با کار ,معاش ,مالیه و از این قبیل موضوعات را یاد بگیرید .این حق قانونی هرکسی است که در آمریکا زندگی میکند و باید بداند که آیا
کسی که برای او کار میکند دارای مجوز رسمی هست و یا خیر.
پرداخت پول برای دریافت قابلیت ارسال درخواست برای یک شغل :در حال حاضر مجموعه ای از کالهبرداری ها( به عنوان راه های دزدیدن پول
از مردم) از طریق به اعالن گذاشتن وظایفی با معاشات باال و یا ترغیب کننده دیده شده است .به این ترتیب که شما  19.95و یا  39دالر و یا
حتی بیشتر را به همراه اسناد خود به عنوان فیس درج درخواست ارسال میکنید و آنان با دریافت پول آن را برداشت کرده و حتی نگاه هم به رزومه
شما نمیکنند .تکرار میکنم صفحه اداره توسعه تجارت بهتر را دنبال کنید تا در صورت دیده شدن یک معامله کالهبردارانه از آن اطالع داشته باشید.
یادداشت  :دانشگاه ها معموال برای ثبت نام از شما فیس داخله درخواست میکنند که بعضا با توجه به شرایط م الی فرد ممکن از رایگان محاسبه
شود.
چه چیزی را باید بپرسیم :آیا رئیس شما مالیه معاش تان را از چک شما کسر خواهد کرد؟ شرایط معلولیت؟ کارت امنیت اجتماعی ( Social
) Security؟ شرایط سالمت؟ چیزی دیگری هست که باید بدانید؟ آیا این ها قبل از پرداخت مالیه صورت میگیرد؟ آیا شرکت برای شما موتر
حمله (ترانسپورت) در نظر دارد و یا برای آن به شما پولی پرداخت میکند؟ به چه تعداد روزهای تعطیل ,رخصتی تفریحی و یا رخصتی برای بیماری
شرکت برای شما در نظر گرفته است؟ ساعات کاری شما چقدر است؟ آیا  40ساعت کاری در یک هفته است؟ آیا معاش شما به گونه ساعت وار
به شما داده میشود و میزان ساعت های کاری در هر هفته برای شما متفاوت خواهد بود؟ شما گزارش کاری خود را به کی میدهید؟ آیا شما در
یک محیطی کار میکنید که در صورت نیاز شما میتوانید و یا باید شغل خود را حداکثر با اطالع قبلی دو هفتگی ترک کنید؟
خوب است که پیشاپیش در مورد اینکه چه معلوماتی را میخواهید در مورد خود شریک کنید فکر کرده باشید و اساس سواالتتان را بر مبنای
تحقیقات قبلی در مورد مقام مورد نظر بوده باشد .این اطالعات باید به گونه ای باشد که مورد پسند ایشان قرار بگیرد .کارفرما باید احساس کنید
که شما میتوانید در موقعیت کاری ایجاد شده کامال جا بگیرید و با فرهنگ رایج در شرکت خو گرفته و باعث پیشرفت شرکت باشید .خوب است
در مورد فرهنگ همکاری کردن در محل کاری ویا در گروه همساالن خود نیز جستجو کنید .برای مثال زمانیکه اکثریت همکارانتان به شما
میگویند که بهترین زمان برای آشنایی چهارشنبه شب هاست که تمام همکاران برای نوشیدن شراب به یک بار (میخانه) میروند ,شما باید فکر
کنید که به عنوان کسی که شراب نمی نوشد چه کار باید بکنید و آیا این عدم حضور سدی در شناخت بیشتر شما از همکارانتان ایجاد خواهد کرد
و یا خیر .آیا این شغل شامل کارگری است؟ آیا شما نیاز به رفت و آمد دارید؟ به این فکر کنید که شرایط شما و مصارف تان در این صورت چگونه
خواهد بود .اگر شما با کارهای کارگری آشنایی ندارید در این باره پرس و جو کنید .آیا برای این کار باید از یونیفرم خاصی استفاده کنید و قابلیت
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اصالح آن را با توجه به نیازهایتان خواهید داشت؟ شاید قوانینی در سطح ایالتی و یا فدرال وجود داشته باشد که به شما این حق را بدهد که با
توجه به نیازهایتان تغییرات الزمی را در یونیفرم خود بیاورید اما هیچ یک از اینها نمیتواند ترجیحات کارفرما را تغییر دهد.
چه مواردی را ذکر نکنید :قوانین استخدام و شیوه های برتر وسیعا براساس حوزه قضایی و صنعت متفاوت است.به طور کلی سن ,دین ,وضعیت
تاهل و خانوا ده از جمله سواالتی هستند که نباید در یک مصاحبه کاری پرسیده شوند .پرسش در رابطه با معاش قبلی شما میتواند برای کارفرما
کار را سخت کند .در بعضی از دفاتر و شرکت ها از شما تنها در مورد رشته تحصیلی تان سوال میکنند و نه از اینکه در کدام دانشگاه درس خوانده
اید .ای ن موضوع به دلیل ترویج تنوع در محیط کاری است .به عنوان مثال من پیشنهاد میکنم که در وقت مصاحبه کاری از این که در کجا میتوانید
نماز بخوانید سوال نپرسید .این موضوعی است که میتوانید بعدا در مورد آن اطالع حاصل کنید و یا از منابع بشری شرکت در این رابطه پرس و
جو کنید.
رفت و آمد :پیدا کردن یک وظیفه گاهی آنقدر مهم است که دیگه دیگر مسئله رفت و آمد کمترین ارزش را در این میان پیدا میکند .این عاقالنه
است که مصارف راه خود را در نظر داشته باشید ,زمانی را که در این مسیر می گذرانید و محاسبه آن از معاشی که دریافت میکنید .و در نهایت
کیفیت زندگی خودتان زیرا تمام مناطق در ایاالت متحده دارای یک نوع سیستم حمل و نقل شهری نیستند .در بعض ی شهرها شما به موتر نیاز
خواهید داشت و این یعنی گرفتن جواز رانندگی ,بیمه موتر ,فیس ثبت نام ,مخارج پارکینگ و ریسک اینکه هر آن ممکن است حادثه ای برای
م وتری که در بیرون پارک کردید صورت گیرد و غیره و غیره .بایسکل ها گزینه های خوبی هستند اما اکثرا دزدیده میشوند .اگر شما تصمیم دارید
که از بس ها استفاده کنید توجه داشته باشید که آیا در این مسیر اکثرا حرکت میکنند؟ آیا همیشه سر وقت حاضر میشوند؟ آیا امکان دارد که شما
تکت های هفته وار و یا ماه وار بتوانید تهیه کنید؟ آیا خط سیر آن ترافیک سنگین ندارد؟ آیا قطار یا ریل د ر مسیر شما هست؟ مترو چطور؟ من
کارمندانی داشتم که به مسیر رفت و آمد خود توجهی نداشتند و متاسفانه نتوانستند بیشتر از یک سال به کار کردن ادامه دهند .یا هزینه ایال و
ذهاب برای ایشان بسیار سنگین بود و یا زمانی را که در این مسیر طی میکردند با مقدار درآمدی که داشتند هماهنگ نبود و نمیتوانستند زندگی
دلخواه و وقت آزاد کافی برای تفریح را به دست آورند.
روزهای کاری دوشنبه تا جمعه :این قضیه به لطف کرونا در حال تغییر است .حاال بیشتر مردم میتوانند حداقل ب خشی از کار خود را در خانه انجام
دهند .بسیاری از وظایف از ساعت  9صبح الی  5بعد از ظهر هستند که مجموع  8ساعت کاری به عالوه یک ساعت وق ت نهار را شامل میشوند.
به هفته کاری رسمی  40ساعت را در بر میگیرد که معاش آن نیز هر دو هفته یک بار پرداخت میشود .هرچند شاید شرکت شما ساعات کاری
متغیری را دنبال کند و شاید وقت های متفاوتی از روز را شامل شود بنا شما باید از این موضوع کامال اگاه باشید .این موضوع بیشتر در مورد
غیرحاضری های شما تاثیرگذار است به خصوص زمانیکه به گونه ناگهانی مجبور به این کار میشوید .اگر شما نیا ز دارید که هر صبح جمعه را
تعطیل باشید میتوانید در این رابطه با بخش اداری صحبت کنید و ببینید که آیا امکان دارد شما ساعت عدم حضور خود را در زمان دیگری در هفته
جبران کنید.
قبول یک وظیفه:
اوراق :زمانیکه شما یک شغل را پذیرفتید آماده باشید که چندین سند و اوراق همانند  W2را خانه پری کنید .شما به معموالت بانکی ضرورت
خواهید داشت تا برآوردهای مالی شما را انتقال دهد .پاسپورت ,گرین کارت و یا جو از کار از جمله اسنادی هستند که باید ثبت دوسیه شما برای
کار شوند و البته همیشه شماره کارت امنیتی ( )Social Securityخود را به یاد داشته باشید.
فرهنگ :معارفه شما با همکارانتان و نحوه گذران روز اول کاری شما برگرفته از فرهنگ جاری در محیط کاری تان خواهد بود .به آن احترام
بگذارید حتی اگر بعضی موارد آن را مطابق میل خود نمیبینید .خوشی شما در زمان کار کردن ,پیشرفت در عرصه کاری و موفقیت و زندگی روزمره
شما همه وابسته به آگاهی و پیروی شما از این فرهنگ همکاری و هماهنگی است.
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قرار گرفتن در موقعیت :من پیشنهاد میکنم که کارمندان تازه وارد هفته اول را به یادگیری آنچه باید انجام دهند و چگونگی انجام آن بگذرانند.
اگر شما یک کار اداری دارید پس در مورد قوانین جریان کار در اینترنت تحقیق کنید .هرچقدر میتوانید در این رابطه مطالعه کنید و آن را دنبال
کنید .هدف ش ما باید هرچه بهتر فهمیدن و انجام دادن این کار باشد .توسعه یافتن هدفی است که تمام مجموعه ها آن را دنبال میکنند .در بیشتر
مجموعه های کاری مردم از کسانیکه گوشه گیری میک نند ,آرام هستند و تک روی میکنند( که باعث میشود در نظر دیگران بد جلوه کنند و حتی
مزیت شغلی ش ان نیز در معرض خطر قرار میگیرد) خوششان نمی آید .اگر قصد پیشرفت دارید این کار را در گذر زمان انجام دهید و باز هم تکرار
میکنم این یک حقیقت قبول شده در دنیا است .من عمیقا به شما را تشویق میکنم که ببینید ,بشنوید و بیاموزید .دقت کنید که در چه مکان هایی
میتوانید احساس سازگاری کنید و در چه مکان هایی به هر دلیلی نمیتوانید.
به یاد داشته باشید :یک کارفرما هیچ وقت از شما در رابطه با سن ,وضعیت تاهل ,تعداد فرزندان ,شرایط صحی و یا بارداری شما چیزی نمیپرسد.
در کار:
کار کردن با آقایان :مردان و زنان در یک محیط کار میکنند که میتواند اتاق های سر باز ,دفاتر و یا یک فضای مشترک باشد .اکثرا میزهای
کارمندان نیز با یکدیگر وصل است .شما میتوانید در صورتی که احساس ناراحتی میکنید از مدیرتان بخواهید که شما را جابجا کند اما این کار
همیشه ممکن نیست .ا گر کار کردن در محیطی که تنها خانم ها هستند برای شما قطعی است پس به دنبال شغل هایی از همین قبیل باشید و یا
پیش از قبول وظیفه در این باره سوال کنید.
خانم های و آقایان در فضاهای تعیین شده برایشان کار میکنند که به این معناست که بتوانند نظریات خود را شریک کنند ,درباره گزینه ها و
اقداماتی که باید انجام دهند با هم بحث کنند و بعضا میتواند شامل شوخی های دوستانه و بعضی حالت های استرس زا باشد .این مهم است که
شم ا پیشنهادات خود را ارائه کنید و برای این کار متکی به دیگران نباشید .اگر شما به گونه مداوم برای ای ن کار از دیگران درخواست کنید کارفرمای
شما هیچگاه نخواهد فهمید که صاحب این نظریات شما هستید و یا از این ابراز مشارکت شما خبردار نخواهد شد .
اگر مردی باعث ناراحت ی و ناآرامی شما میشود میتوانید مستقیما به خود او بگویید و یا از کس دیگری بخواهی د که با او صحبت کند و یا از مدیر
منابع بشری خود بپرسید که چه باید بکنید .هرچند باید بدانید که در ایاالت متحده خانم ها و آقایان معموال با هم کار میکنند و همیشه ممکن
است دچار اختال ف نظر ,مخاطرات و یا رقابت های دوستانه ای شوند که در محل کار و در میان همکاران معمول است .متوجه باشید که این یک
شرایط جدید است پس تالش کنید از دیگران بیاموزید.
در صورتیکه احساس میکنید کسی از شما سؤاستفاده میکند و یا مزایای کار شما را دیگری بدست می آورد حتما با راهنمای خود صحبت کنید .اگر
کسی در حین صحبت کردن ,و یا عبور کردن از کنارتان شما را لمس میکنند و یا اگر به شما خیره میشوند میتوانید در این باره نیز با راهنمای
خود صحبت کنید.
پوشش شما برای موفقیت :جایی که شما کار میکنید شاید شرایط پوششی خاص خود را داشته باشد .اگر اینطور است حتما بپرسید که آیا پوشیدن
حجاب و یا لباس هایی که کمتر بدن نما هستند سازگار با نوعیت پوشش آنجا هست و یا خیر .اگر هم پوشش خاصی ا ز طرف شرکت در نظر
گرفته نشده است خودتان نوعی لباس برای خود انتخاب کنید که به عنوان پوشش اداری همیشه از آن استفاده کنید .اکثر شرکت ها اجازه پوشیدن
صندل و یا چپلی های کوتاه را به کارمندان خود نمیدهند و بعضی دیگر به علت دالیل امنیتی اجازه استفاده کردن از بوت های سر باز را نیز
نمیدهند .شلوارهای گشاد خوش دوز میتوانند گزینه مناسبی برای جایگزینی با دامن ها هستند .می توان آنها را با کت های تک و یا ژاکتهای
پشمی پوشید و همچنان ممکن است با توجه به موقعیت ,مقام و وظیفه تان ممکن است رنگ های بی حال را به رنگهای براق ترجیح دهید.
این موضوعی است که میتوانید در رابطه با آن همراه مدیر اداری شرکت خود مشوره کنید و یا از ارزیاب بخش خود سوال کنید .شما همچنان
میتوانید ببینید که همکارانتان چه میپوشند و از چه رنگ هایی بیشتر استفاده میکنند تا بتوانید بیشتر در زمره دیگران قرار بگیرید.
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از خود تقدیر کنید :طبیعتا اکثر مردم نمیتوانند از خود و کاری که کرده اند تعریف کنند .اینگونه راحت تر است که تصور کنید که دیگران فهمیده
اند که شما چه کرده اید .اما این اصل داستان نیست .وقتی یکبار شما با کار در ادارات آشنا شوید یاد میگیرید که چگونه باید کیفیت کاری را که
انجام داده اید به گوش مدیریت برسانید .برای مثال من دیده ام که مردم به گونه هفته وار گزارش کار ی را که کرده اند به رئیس خود در زمانیکه
آرام است و فشار کاری زیادی ندارد (که البته برای هر کس ممکن است زمان متفاوتی باشد) پیش میکنند .بعضی دیگر مالقات های هفته وار را
ترتیب میدهند که در آن گزارش دستاورد های خود را ارائه کنند .به عنوان تمرین میتوانید دوست و یا راهنمای ی (چنانچه در فصل قبلی صحبت
شد) پیدا کنید که به دیگران بگوید که شما روی چه موضوعی کار میکردید و به این طریق شما را تشویق به صحبت کردن بکند .و شکی نیست
که شما هم باید در مقابل همین کار را کنید .هر موقعیتی را که بدست می آورید استفاده کنید و این را دست کم نگیرید که میتواند بسیار مهم
باشد .اگر تنها چیزی که شما میخواهید فقط معاش است و به دنبال پیشرفت مقامی نیستید پس کارتان ساده تر است .تنها الزم است کاری را که
از شما خواسته شده است را انجام دهید .نه زیاد و نه کم .اما اگر بیشتر از این میخواهید باید روال انجام آ ن را یاد بگیرید پیش بروید و با حقوق
خود آشنا شوید.
گفتگو در رابطه با گزینه های جدید با رئیس تان :با توجه به موقعیت ش غلی تان این به شما بستگی دارد که موضوع ترفیع و یا افزایش معاش خود
را با رئیستان مطرح سازید و یا در موضوع فعالیت های خود را تغییر دهید .و این ها زمانی ممکن است که شما خودتان آمادگی خود را برای آن
نشان دهید .شاید او (مدیر) شما را برای این کار آماده نداند اما شما باید از این فرصت استفاده کرده و به او نشان بدهید که نیاز دارید چه کاری را
و یا چگونه انجام دهید .به طور معمول هر  3ماه یکبار در هر شغلی یک ارزیابی وجود دارد و اغلبا این بهترین زمان برای شروع چنین بحثی است.
اما همانند هرچیز دیگری این موضوع نیز ممکن است استثنائاتی داشته باشد .در این مورد با راهنمای خود صحبت کنید.
از حقوق خود مطلع باشید :در اینجا متغیرهای زیادی وجود دارد .این مهم است که بدانید باید برای موفقیت چ ه بکنید .و مفهوم آن در تیمی که
شما با آن ها کار میکنید ,گروهی که در آن هستید و به صورت کلی شرکتی که در آن کار میکنید چگونه تعبیه شده است .آیا شما باید به صورتی
مجموعی کارکنید؟ رهبر مجموعه شما چه کسی است؟ آیا باید در تعداد مش خصی از مالقات ها اشتراک کنید؟ آیا ق وانین شهری وجود دارد که به
شما برای رفت و آمد تخفیف بدهد؟ آیا قوانینی در سطح محلی ,شهری ,ایالتی و یا فدرالی وجود دارد که به واسطه آن شرکت شما موظف باشد از
شما جواز ,گزارش صحی ,لیستی از داروهایی که مصرف میکنید ,گواهینامه ها و غیره از شما درخواست کند؟
تغییر دادن شغل:
با توجه به مسیرهای شغلی ,تغییر شغل یکی از نگرانی های کارفرمایان است .به عنوان یک قاعده کلی ,تقریبا دوسال طول میکشد که یک فرد
جدید با فرهنگ کار ی سازگار شود و به یک بازیکن تیمی تبدیل شود .این زمانی است که تبدیل به یک مولد میشوند و میتوانند شروع به بازدهی
سرمایه گذاری که کارفرما بر آنان انجام داده بکنند .کمترین کارفرمایانی هستند که حاضر باشند بر کارمندانی که قصد ترک زود هنگام کار خود
را دارند سرمایه گذاری کنند .در عین حال ,بیشترین ارتقاع درجه زمانی برای یک فرد پیدا میشود که تصمیم دارد شغل خود را تغییر دهید که در
چنین حالتی کارفرمای فعلی تالش میکند شما را با ترفیع درجه در شرکت خود نگاه دارد و یا کارفرمای آینده تالش میکند با شغل بهتر شما را
جذب کند .در هردو حالت شما باید یک کارمند باارزش ثابت شوید که با فرهنگ شرکت مطابقت داشته و بدلیل اخالق کاری و بهره وری مناسب
مورد احترام باشد .البته ممکن است دلیل خوبی برای ترک شغل فعلی شما وجود داشته باشد که اگر از شما پرسیده شود میتوانید در مصاحبه کاری
خود به عنوان دلیل برای یک موقعیت جدید ارائه دهید.
همکاری در مقابل فرهنگ دست جمعی کار کردن :این بحث در همه جا هست پس این دو را با هم اشتباه نکنید .پیروی از فرهنگ دسته جمعی
ممکن به این معنا باشد که در موقعیتهای حساس هیچ کس پشت شما را نخواهد گرفت و اگر گروه یا جمع شما شهرت بدی دارد شما نیز آن
شناسه را با خود حمل میکنید.
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 2.6تاسیس یک شرکت جدید:
تاسیس یک شرکت در ایاالت متحده کاری بسیار آسان است اما این فقط کافی نیست که بدانید چه نیاز دارید بلک ه این را هم بدانید که چه
چیزهایی را نیز باید گزارش دهید و چگونه باید این همه را حل و فصل کنید.
شما میتوانید یک وکیل استخدام کنید و یا خودتان این کار را به پیش ببرید .موضوع اصلی این است که شما مقررات پرداخت مالیه را در سطح
فدرالی ,ایالتی و محلی را تعقیب کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام مراحل برای دریافت یک  EINو یا شناسه مالیه فردی را برای آغاز تجارت
خود را تکمیل کرده اید .زمانیکه شما یک شرکت ایجاد کنید شما واجد شرایط برخی از فرصت ها مانند آنهاییکه از طرف اداره فدرالی تجارت های
کوچک (اینجا) و یا اگر در نیویورک هستید خدمات تجارت های کوچک (اینجا) خواهید شد.
تنظیم  ,نگهداری و ترتیب هر آنچه شما برای آن مبلغی پرداخته اید و یا به شما پرداخت شده است و محاسبه مالیه ها بسیار الزمی است و برای
این کار برنامه هایی هستند که میتوانند به شما کمک کنند و یا حسابداران رسمی که این کار را برای شما انجام دهند .اگر شما شریک تجاری
دارید باید سند قراردادی وجود داشته باشد که نحوه اداره تجارت شما چگونه است و چه کسی چه مسئولیت هایی دارد .برای درک بهتر این موضوع
میشود به این آدرس مراجعه کنید.
زماینکه در اینترنت به دنبال معلومات میگردید از سایت هایی دیدن کنید که با پسوند  .govبه اتمام میرسند .صفحه های زیادی با عین نام وجود
دارند که با پسوند های  .net, .comو یا .orgبه پایان میرسند .این صفحه های ممکن است در مقابل اطالعاتی که به شما میدهند از شما
مبلغی درخواست کنند اما زمانیکه شما از وب سایت های دولتی دیدن میکنید شاید برای ثبت نام و یا ارائه اطالعات از شما مبلغی درخواست شود
اما تمام آن رسما در خود سایت ثبت شده است.
اگر شرکت شما رشد کرد و شما نیاز به جلب کارمند داشتید ,باید بیاموزید که نحوه پرداخت معاش آنان چگونه خواهد بود و چگونه مبالغی الزمی
را از هر معاشی که پرداخت میکنید کم کنید .شرکت های بسیاری هستند که با دریافت مبلغی از شما این کار را برایتان انجام میدهند.
یکی از اشتباهات بزرگی که اکثر تازه وارد ها مرتکب میشوند این است که اجناس زیادی را با خود از کشور خو د می آورند تا در آمریکا فروش
برسانند .هزینه پست ,عوارض صادرات ,عوارض واردات و سایر مصارف میتواند بیشتر از چیزی باشد که تصور میکن ید حتی در مقادیر کوچک.
یکی دیگر از اشتباهاتی که صاحبان تجارت های تازه تاسیس مرتکب میشوند این است که محاسبات درستی از کار خود و مصارف پنهانی که
مرتبط به تولیدات است ندارند .تمرکز آنها بر جلب پول است بدون اینکه به مصارف اصلی که شامل تولید ,بازا ریابی ,ارسال ,زمان مصرف شده
برای اداره تجارت ,کرایه ملک ,برق ,گرما ,آب ,وسایل و غیره است توجه کنند .به توجه با یک جنس مشابه در بازار محاسبات خود را شروع کنید
و ببینید با توجه به تمام مصارف الزمی آیا با با فروش به عین قیمت سود و یا زیان خواهید کرد .اغلب کار ن اممکنی است که با وارد کننده های
بزرگ مقابله کرد.

 2.7رخصتی های اداری ,فرهنگی و کلی در ایاالت متحده که باید در تقویم خود ثبت کنید.
ایاالت متحده روزهای متعددی را به منظور رخصتی های رسمی و نیمه رسمی و حتی فرهنگی تجلیل میکند .بسیاری از این تعطیالت برمبنای
دین مسیحیت میباشند .شرکت شما به شما رخصتی متمایل خواهد داد که شما بتوانید انتخاب کنید کدام روز و برای کدام برنامه برای شما مهمتر
است .این مربوط شماست که بدانید شرکت شما کدام روزها را تعطیالت رسمی میداند و کدام روزها برای بانک ها  ,مکاتب و یا سایر اماکن عمومی
تعطیل ا ست اما شرکت شما قائل به آن نیست .اگر شما طفل خوردسال دارید که در روز تعطیلی که شما باید کار ک نید در خانه خواهد بود باید
آمادگی یک نفر برای مراقبت از او را داشته باشید.
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نحوه تجلیل از این روزهای فرهنگی نیز در هرجا متفاوت است .چنانچه مراسم های بسیاری هستند که جنبه کمتر رسمی دارند اما ما لیستی از آن
تهیه کرده ایم .روزهای خاصی همانند اعیاد و م اه رمضان که براساس ماه متغیر هستند در جوامعی بیشتر شناخته میشوند که جمعیت مسلمانان
بیشتر است .به همین صورت مراسم های مربوط به مردم اهل هنود ,سک و یهودی نیز در شهرهایی بیشتر دیده میشو د که اکثرا تجمعات همین
دسته از مردم بیشتر است.
تعطیالت رسمی ای هم هستند که با توجه به قانون مرتبط به روزهای دوشنبه ممکن کمی در تاریخ جابه جا شوند .برای مثال :روز مارتین
لوترکینگ ,روز ریاست جمهوری ,روز یادبود ,روز کلمبوس ,دهم جون ,روز کارگر و روز سرباز.
اول جنوری ,روز اول سال جدید.
این روز رخصتی فدرالی و رسمی برای تجلیل از سال جدید می باشد .بسیاری از مردم در شب  31ام ماه دسامبر ب یدار میمانند تا با شمارش
معکوس در نیمه شب تغییر سال را دنبال کنند و با زنگ ها آن را تجلیل کنند .رسم است که در تحویل سال جدید کسی را ببوسند حتی اگر غریبه
باشد گرچند این رسم تقریبا در حال کمرنگ شدن است .بسیاری در این روز به مقدار زیاد الکل مینوشند که میتواند برای رانندگی بعد از نیمه شب
بسیار خطرناک است همه به دلیل سرکای یخ زده و هم بخاطر رانندگانی که شراب نوشیده اند.
سومین دوشنبه ماه جنوری ,روز مارتین لوتر کینگ:
این روز تعطیل رسمی است که به منظور تقدی ر از زحمات و دستاوردهای رهبر مبارز برای حقوق مردمی ,مارتین لوتر کینگ ,تجلیل میشود که در
سال  1968ترور شد .در سال  1994کنگرس این روز را روز ملی خدمات با شعار "یک روز کاری نه یک روز رخصتی" نامگذاری کرد و هدف
از آن این بود که تمام آمریکایی ها در این روز برای پیشرفت جامعه خود کاری کنند .بسیاری از شرکت ها ,ادارات دولتی و مکاتب در این روز
تعطیل هستند اما بازهم شما باید در مورد دفتر خود پرس جو کنید که آیا این روز را تعطیل میدانند یا نه.
دومین یکشنبه ماه فبروری ,یکشنبه سوپر بال (فرهنگی)
این بازی نقطه اوج فصل لیگ فوتبال ملی آمریکا است که بین سپتمبر تا فبروری ادامه دارد .هرچند این روز یک تعطیلی رسمی نیست اما از آنجا
که بسیاری از مردم آمریکا سوپربال را تماشا میکنند این روز را به نوبه خود یک روز تعطیل میدانند .اهمیت این روز برای آمریکایی ها همانند
اهمیت بازی های فوتبا ل جام جهانی برای سایر کشور هاست .تعداد زیادی از مردم در این روز مهمانی برگزار م یکنند و با خانواده و دوستانشان در
خانه ,بار و یا رستورانت به تماشای بازی مینشینند .خوردنی و نوشیدنی یکی از موضوعات مهم در این روز است که اکثرا مردم بیشتر بییر مینوشند
و از غذاها ی نمکی و ترد استفاده میکنند .تعدادی از مردم هم برای فوتبال و هم سوپربال مشتاق هستند .اعالنات در میان این بازی ها بسیار
پرطرفدار اند و در میان دو نیمه یک برنامه مفصل تفریحی توسط مشهورترین افراد پیشکش خواهد شد.
چهاردهم فبروری ,روزعاشقان.
این روزی برای تجلیل از عشق و محبت است و در این روز مردم به کسانی که دوستشان دارند تحفه و کارت میدهند و تقریبا به عنوان روز
مخصوص هال مارک که یک شرکت بزرگ تولید کننده کارتهای تبریکی است نیز معرفی میشود .در این روز مردم به یکدیگر کارت های تبریک
میدهند ,بعضی گل های رز را تقدیم ع زیزان خود میکنند و در بعضی رستورانت ها و دفاتر به خانم ها نیز گل تقدیم میشود .این روز یکی از پر
فروش ترین روزها با توجه به خرید فراوان دسته گل های هدیه ای ,شکالت و شیرینی است .کودکان غالبا در مکت ب این روز را با دادن کارت و
شیرینی در مکتب تجلیل میکنند.
بیست و یکم فبروری ,روز ریاست جمهوری
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این رخصتی در دوشنبه میان تاریخ  15ام تا  22ام ماه فبروری قرار دارد .در سال  2022این روز در تاریخ  21فبروری تجلیل شد .علت نامگذاری
این روز بزرگداشت از رؤسای جمهور ایاالت متحده است .با وجود آنکه در این روز تجلیل خاصی برنامه ریزی نمیشود اما این روز یک روز رخصتی
ملی است و بسیاری از شرکت های تجاری همانند بانک ها بسته خواهند بود.
 14مارچ ,ساعت تابستانی.
ایاالت متحده نیز از جمله مناطقی است که مشمول تغییر ساعت تابستانی است در حالیکه بعضی ایالت ها مانند آریزونا مشمول این برنامه نیستن.
این تغییر همیشه در روز شنبه صورت میگیرد (تاریخ آن متغیر است) تا همه زمان برای عادت کردن به این تغییر جدید داشته باشند .یک به
یادآورنده خوب برای این روز تغییر ساعت بهاری است (ساعت در بهار یک ساعت به پیش میرود) و در خزان یک ساعت به عقب برمیگردد .برای
مثال ساعت  9در بهار به ساعت  10تغییر خواهد کرد  .در خزان نیز به همین صورت زمان یک ساعت به عقب می آید .این کار برای ایجاد سهولت
در زندگی خانوار ها در نظر گرفته شده است.
 17مارچ ,روز پاتریک مقدس (سینت پاتریک)
روز سینت پاتریک یکی از مثال هایی است که نشان میدهند آمریکا چگونه مراسم و یادبود های خارجی را نیز تج لیل میکند .این یک روز تعطیل
ایرلندی است اما توانست خیلی زود میان مردم آمریکا نیز مورد پسند قرار گیرد .در این روز مردم همه چیز را سبز استفاده میکنند از جمله پوشیدن
لباس سبز ,خوردن غذاهای سبز و حتی نوشیدن آبجو ه ای سبز رنگ .در شهرهای بزرگ در این روز رژه میروند که نشان دهنده حضور تعداد
زیادی ایرلندی در این کشور است .توجه داشته باشید که در این روز رسمی برای نیشگون (چندک) گرفتن کسانی اس ت است که رنگ سبز نپوشیده
اند و همچنان این روز خوبی برای استفاده از رنگ نارنجی برای پوشش نیست زیرا این رنگ نشانه مردم شمالی و معترضان ایرلندی است که
سالها جنگهای طوالنی را گذرانده اند.
یکشنبه در ماه مارچ و یا اپریل ,یکشنبه عید پاک (ایستر):
این یک جشن مسیحی به مناسبت روز رستاخیز مسیح (ع) است .عید پاک در روز یکشنبه بعد از اولین ماه کامل در تاریخ  21مارچ تجلیل میشود
که میتواند حتی در نزدیک ترین تاریخ همانند  23مارچ باشد  .به این معنا که قرار نیست اکثرا به ماه اپریل برسد .هرچند این روز یک تعطیلی
ملی نیست اما برخی از شرکت ها بسته میباشند .زیرا این یک روز مقدس برای پیروان مذهب مسیح است .این معمول است که در این روز تجدید
حیات (آمدن بهار) را جشن میگیرند ,تخم مرغ ها را تزئین میکنند و برای یافتن تخم مرغ ها دست به کار میشوند و شکالت هایی با شکل تخم
مرغ به همراه نان های خاصی میل میکنند .برنامه های گروهی اکثرا از طرف شرکتها ,کلیساها و یا گاهی دولت برگزار میشود .همچنان در عید
پاک مکاتب و دانشگاه ها نیز به مدت یک تا دو هفته تعطیل میباشند که مرتبط با نواحی مکاتب متفاوت است.
دومین روز یکشنبه ماه مارچ ,روز مادر
این نیز یکی از تعطیالت های شناخته شده است که به احترام مادران تجلیل میشود و در این روز به مادران تبریک گفته میشود .جدیدا روزهای
زیادی از این قبیل نام گذاری شده اند همانند روز رئیس ,روز منشی ,روز پدر و غیره.
آخرین دوشنبه ماه می ,روز یادبود
این روز به مناسب ت تقدیر از رشادت سربازان زن و مردی است که در راه آمریکا جان خود را از دست داده اند .بسیاری از تجارت ها در این روز
تعطیلی هستند که اغلب به عنوان آغاز فعالیت های تابستانی دیده میشود .بسیاری از حوض های آببازی در این روز باز میشوند و در روز کارگر
بسته میشوند ک ه مصادف است با آخرین روز از این فصل .این روز بازتابی از حضور در کنار خانواده است .مردم در این روز در کنار فامیل خود به
تفریح و خوردن غذاهای کباب شده میپردازند.
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 19جون ,جونتینت (جون جوان) روز ملی استقالل
جونتینت یک تعطیلی رسمی تازه تائید شده از طرف دولت فدرال است که پیش از  150سال در میان سیاه پوستان تجلیل میشده است .این روز
یادبودی از آزادی بردگان آفریقایی آمریکایی در ایاالت متحده است .منشا این روز به گالستون در تگزاس باز میگردد که در تاریخ  19ام جون
سال  1865پس از گذشت دو و نیم سال از امضای اعالمیه رهایی توسط رئیس جمهور وقت آبراهام لینکلن ,مردم س یاه پوست این منطقه از
آزادی خود آگاه شدند.
 4جوالی ,روز استقالل
در این روز ایاالت متحده استقالل خود از ایرلند را جشن گرفته و به مناسبت به رسمیت شناخته شد ملت آمریک ا از این روز تجلیل میکنند .کباب
پزی و آتش بازی در این روز بسیار معمول هستند بخصوص در مرکز خرید ملی واشنگتن دی سی .بسیاری از مردم پیشاپیش خود را به گونه
احساسی برای این روز آماده میکنند زیرا صدای آتش بازی در این روز و بوی مواد سوزنده یادآور خاطرات سخت روزهای جنگ برای بسیاری از
مردم است.
اولین دوشنبه ماه سپتامبر ,روز کارگر
این روز در حقیقت به مناسبت تجلیل از جایگاه اتحادیه کارگران به رسمیت شناخته شده است .این روزی است که به عنوان یک تعطیلی رسمی
مکاتب و شرکت ها و ادارات بسته خواهند بود .و همچنان این آخرین روز تعطیل قبل از شروع مکاتب در در پائیز خواهد بود .بسیاری از مردم در
این روز به سفرهای طوالنی برای آخر هفته میروند و به پختن کباب مشغول میشوند .از سوی دیگر این روزی است که حوض های آب بازی به
روی عموم بسته خواهد شد.
دومین دوشنبه ماه اکتبر ,روز کلمب (روز مردم بومی)
این روز تعطیلی در این اواخر بسیار بحث برانگیز شده است .اساس این روز به منظور تقدیر از اولین محقق اروپایی (کریستف کلمب) برای کشف
آمریکا گذاشته شد اما در بعضی ایاالت ها این روز را به نام مردم بومی تغییر داده اند .ایاالت متحده در این اواخر برخی شخصیت های تاریخی
مشهور را دردسرسازی میداند و معتقد ا ست دیگر نمیتوان همانند گذشته از این افراد تجلیل به عمل آورد .کلب به قتل و سؤاستفاده از جمعیت
بومی آمریکا بدنام بود و بسیاری از مردم معتقد هستند نباید در این روز تعطیل از وی تجلیل شود.
 31اکتوبر ,هالووین
این یک روز تعطیل رسمی نیست اما این روز نیز از جمله م راسم هایی است که مهاجرین ایرلندی و اسکاتلندی برای آمریکایی ها به ارمغان
آوردند و این روز برگرفته از شب یادبود و یا عصر قبل از آن که روز مردگان که به نام روز مقدس نیز شناخته میشود است که خانواده ها از قبر
اجداد و رفته گان خود دیدن میکنند .هالووین شبی است که میتوان ارواح شیطانی را ترساند و آنان را دور کر د .شما ممکن است متوجه تزئینات
شبح ساز مانند اسکلت ,خفاش ,پشک سیاه و کدو حلوایی های حکاکی شده که به نام جک و فانوس شناخته میشوند شده باشید .در ایاالت متحده
پیر و جوان در این روز لباس های خاصی به تن میکنند ,کدوها را حکاکی میکنند و فیلم ترسناک تماشا میکنند .کودکان با پوشیدن لباس های
مخصوص این شب در محله های خود خانه به خانه میگردند و با در زدن از هر خانه درخواست شیرینی میکنند .اگر در خانه خود شیرینی ندارید
متوجه باشید که آنها شما را به نوعی فریب (آزار) خواهند داد.
یادداشت :اگر فرزندان شما هم میخواهند در این برنامه محلی برای رفتن از خانه ای به خانه دیگر اشتراک کن ند خوب است به همراه آنان برود و
از دور مراقب ایشان باشید و در مورد شیرینی ها و شکالت ها نیز قبل از اینکه مصرف کنند از سالمت آنها مطمئن شوید.
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 11نوامبر ,روز جانبازان
این روز سالگرد روز پایان جنگ اول جهانی است و در این روز از جانبازان و کهنه سربازان تقدیر به عمل می آید .این روز یکی از تعطیالت ملی
رسمی محسوب میشود و تمام مکاتب ,بانک ها و برخی شرکت ها نیز تعطیل میباشند .احتماال در این روز بیرق های زیادی از آمریکا خواهید دید.
آخرین پنجشنبه نوامبر ,روز شکرگزاری
در ایاالت متحده مراسم شکرگزاری برگرفته از داستان تاریخی و فرهنگی ابراز سپاس و شکرگزاری مردم مستعمره نشینی است که به سالمت
در نزدیکی صخره پلیموث در ماساچوست در سال  1620به زمین نشستند .در این روز ملی اعضای خانواده به دور ه م جمع میشوند از از یکدیگر
قدردانی میکنند  .از آمریکایی های اصیل و یا مردم بومی این منطقه در این روز کمتر یاد میشود هرچند که ماه نوامبر بیشتر به عنوان ماه همین
مردم شناخته میشود .جشن شکرگزاری یک مراسم غیر مذهبی است و بنا اکثر آمریکایی ها در این جشن اشتراک میک نند .مکاتب و ادارات در این
روز بسته خواهند بود تا خانواده ها بتوانند با جمع شدن در کنار هم در جشن های بزرگ اشتراک کرده و این روز را تجلیل کنند .بعضی از شهرها
نیز ممکن است برای این روز برنامه رژه خاصی در نظر داشته باشند چنانچه عده زیادی از مردم برای تماشای این رژه ها به نیویورک می آیند.
جمعه پس از شکرگزاری ,جمعه سیاه
جمعه بعد از روز شکرگزاری روز هضم غذا است اما در حال حاضر جنبه زشت مصرف گرایی را در آمریکا نشان میدهد .جمعه سیاه روزی است که
اکثر کسب و کارها فروشات فراوانی دارند که از عصر روز پنجشنبه و یا نیمه شب همان شب آغاز میشود .این زمان به عنوان آغاز خریدهای
کریسمس در نظر گرفته میشود .مردم در صف های طوالنی برای خرید ایستاده میشوند و برای بدست آوردن تخفیف ح تی به خشونت متوسل
میشوند .مردم زیادی در طی روزهای جمعه سیاه صدمه دیده اند و یا حتی کش ته شده اند .اگر شما قصد خرید در ا ین روز را دارید بهتر است از این
موضوع مطل ع باشید .باید ظهور خرید آن الین ,دوشنبه های سایبری روز خوبی برای خرید با تخفیف و بدون دردسر از طریق کامپیوتر خودتان
خواهد بود.
 24دسامبر ,شب کریسمس
یک روز قبل از جشن تولد حضرت عیسی مسیح به عنوان کریسمس شناخته میشود .مکاتب در این زمان برای مدت چند ین هفته تعطیل شده و
به رخصتی های زمستانی میروند .شرکت ها در این روز اکثرا زودتر کار را تعطیل میکنند .این یکی دیگر از رو زهای خرید دیوانه وار است زیرا همه
تالش میکنند تا در آخرین لحظات غذا و هدیه برای خود و خانواده خود تهیه کنند.
 25دسامبر ,کریسمس
کلیساهای کاتولیک رومی (و کلیساهای پروتستان ها) این روز را به عنوان روز والدت حضرت مسیح(ع) جشن میگیرند .این جشن  12روز به
طول می انجامد و در 6ام جنوری با روز سه پادشاه( )Epiphanyبه پایان میرسد .کلیسای ارتودوکس (با استفاده ا ز تقویم جولیان) میالد حضرت
مسیح را در  6ام ماه جنوری جشن میگیرد .این یکی از بزرگترین تعطیالت ایاالت متحده است هرچند برخی این رو زها را بر مبنای مذهبی تجلیل
نمیکنند .شرکت ها در این روز تعطیل خواهند بود و خانواده ها دور هم جمع شده و جشن میگیرند و به یکدیگر هدیه میدهند .درخت کریسمسی
که با چراغ های رنگارنگ و زیور آالت تزئین شده نماد این روز است و بسیاری از شهرها درخت کریسمس در میدا ن اصلی شهر خواهند ساخت.
میگویند که بابا نوئل در این شب برای کودکانی که فرزندان خوبی بودند تحفه می آورد و آن را در زیر درخت م یگذارد .در ادارات نیز ممکن است
در این روز جشن بگیرند و به یکدیگر تحفه بدهند.
 31دسامبر ,شب سال نو

29

آخرین روز سال در آمریکا .بسیاری از مکاتب و مشاغل بسته خواهند بود و اگر اینطور نباشد روز بعد حتما تعطیل خواهند شد زیرا بسیاری از مردم
خسته شب گذشته هستند و احتماال دیر از خواب بیدار خواهند شد .معموال مهمانی های هست که در آن مردم نیمه شب با سال جاری خداحافظی
میکنند و سال جدید را خوش آمد می گویند .شهر نیویورک در میدان تایمز گوی بلورینی دارد که در دقیقه آخر سال از یک قطب شروع به پایین
آمدن میکند و در آخرین ثانیه به پایین میرسد .بسیاری از مردم از طریق رادیو ,تلویزیون و یا نشرات مستقیم لحظه سقوط گوی را دنبال میکنند
زیرا تقریبا غیر ممکن است که در آن زمان شخصا به میدان تایمز رفت.

فصل سوم :تحصیالت
مجموعه فدراسیون بانوان تجار ت پیشه و اهل فن اینجاست تا شما را در راستای پیشبر تحصیلی و تعلیمی تان در ایاالت متحده کمک کند .به
هیچ وجه احساس خجالت از این که درخواست کمک کنید نداشته باشید .ما اعضایی داریم که محصلین برحال دانشگا ه هستند و میتوانند شما را
در این رابطه کمک کنند .شما همچنان میتوانید از خود دانشگاه ها و کالج ها به گونه رایگان اطالعات ورودی و مشاوره دریافت کنید.
داستان های زیادی از داکتران ,وکال و متخصصین برجسته وجود دارد که با آمدن به آمریکا و سرخوردن با شیوه های پیچیده و سیستم آموزشی
گیج کننده که تجربه و علمیت ایشان را به رسمیت نشناخته است  ,دست از تخصص خود برداشته اند و وارد رشته های کاری دیگری شده اند تا
بتوانند مخارج زندگی خانواده و خود را تامین کنند.
اگر شما کسی هستید که دوره های آموزشی و سابقه کاری خود را بیرون از آمریک ا گذرانده اید باید تالش کنید و هرچه زودتر برای تائید شدن و
رسمی شدن سوابق تحصیلی و کاریتان در ایاالت متحده دست به کار شوید .شرکت هایی هستند که در این رابطه با شما همکاری میکنند و
همچنان دانشگاه هایی هستند که شما را برای دریافت تائیده مباحث تحصیلی تان و ادامه تحصیل در آمریکا کمک میکنند.
این جریان نه تنها س ریع نیست بلکه بسیار آزاردهنده خواهد بود .اما بدانید تنها در مورد شما اینطور نیست .ایاالت متحده یک سرزمین پهناور است
که شرایط تحصیلی در آن از مقطع اولیه مکاتب الی مقاطع عایه دانشگاهی تفاوت های فراوانی دارد.
تنها یک نوع استاندارد ارائه موضوعات تعلیمی در این کشور وجود ندارد چنانچه در سایر کشورها تنها یک طبقه بندی برای یک رشته موجود است.
این یک موضوع است در کنار اینکه تنها یک نوع امتحان برای تائید صالحیت وجود ندارد .حرف آخر :شما شاید م جبور شوید رشته تخصصی خود
را دوباره در دانشگاه بگذرانید و یا امتحانات متعددی را برای کسب صالحیت پشت سر بگذارید.
این را نیز به این پیچیده گی ها اضافه کنید که معلوماتی که اینجا به شما شریک میشود اول باید در محل زندگی تان ,شهر و ایالت تان اعتبار
یابی شود که آیا به همین صورت خواهد بود ویا خیر اما میتواند یک نقطه شروع عالی باشد .من با جمله زندگی میکنم:
هیچ وقت دیر نیست
و
هرجا خواستنی هست توانستنی هم هست
تحصیل در ایاالت متحده بسیار مورد توجه دانشجویان و متخصصان در سراسر دنیا است .مهمترین چیزی که باید بدانید این است که شما مقید
به انجام یک شغل یا یک وظیفه نیستید .و یا برای موفقیت نیاز نیست در دوران آکادمیک خود یک ستاره باشید .شما تنها به شوقی برای رسیدن
نیا ز دارید و بدانید که هرجا خواهشی هست ,راهی برای رسیدن به آن نیز هست .تنها چیزی که شما را متوقف میکند صندوقچه محدودیت هایی
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است که در ذهن خود ساخته اید .هیچ چیزی وجود ندارد که شما را از ازتقای مهارت هایتان ,آموختن یک مهارت جدید به سایر داشته هایتان و یا
حتی ت غییر کلی در آموخته هایتان مانع شود.
بنا اولین توصیه من به شما این است که ذهن خود را آزاد بگذارید و آن را از صندوقچه خارج کنید.
چیزهایی که باید سریعا به آنها توجه کرد :
تصمیمی را بگیرید که برای شما صحیح است .کورکورانه به دنبال گفته ها و پیشنهادات مردم نروید .شخصا هرقد ر که میتوانید تحقیق کنید و
هیچگاه از سوال پرسیدن هراس نداشته باشید .این سواالت همه در مواردی هستند که در مسیر تعلیمی اکثرا انت ظار میروند .مکاتب ,لیسه ای های
مسلکی ,کالج ها و دانشگاه ها همه دارای مشاورین تحصیلی هستند که به عنوان یک مراجع و مشتری شما حق دارید از آنها وقت مالقات گرفته
و هر سوالی در این رابطه دارید از ایشان بپرسید.
تمام مکاتب بزرگساالن قا بلیت انطباق پذیری با تقسیم اوقات صنفی را دارند .بدین معنا که برای مثال شما م یتوانید انتخاب کنید که به صورت
تمام وقت و یا نیمه وقت میخواهید به مکتب بروید و اگر اینطور است کدام روزها و چه ساعت هایی برایتان مقدور است .این مجموعه انتخاب ها
شامل صنوف صبح ,بعد از ظهر ,عصر و شب میشود و یا میتوانید به گونه مختلف از همه این ساعات استفاده کنید .این روزها با وجود صنوف آن
الین و از راه دور امکانات تنظیم بهتر زمانی میسر است.
مالطفت در سیستم آموزشی یک ارزش است نه یک استثنا  .در نیویورک ما میدانیم که بزرگساالنی که در حال تحصیل هستند تالش میکنند که
میان درس خواندن و کار کردن در زندگی خود هماهنگی به وجود بیاورند .احتیاجات خود را برای بوجود آوردن این هماهنگی بدانید .از اینکه بر
اساس نیازهایتان کار کنید خجالت زده نباشید .هیچ کس بخاطر اینکه شما یک دانشجوی تمام وقت نیستید شما را دست کم نمیگیرد .بلکه شما
را در این امر کامال مصمم میبینند .صنف های آن الین بسیاری هستند که فرصت های تحصیلی را ارائه میکنند اما قبل از اینکه در نزد آنها شروع
به تعلیم کنید از شهرت نهاد ارائه کننده مطمئن شوید.
مالحظات :زمان سفرها ,زمان درس خواندن ,زمان انجام پروژه های کارخانگی و امتحانات
شما شاید به مواردی برخورد کنید که برای دانشگاه و یا مکتب شما الزمی است اما شما آنها و یا پول فراهم سازی آن ها را ندارید .نگذارید این
موضوع شما را دلسرد کند و یا بخاطر آن شرمنده باشید .در مقابل بگذارید دیگران از جمله مشاور تحصیلی ,اس تادتان و یا هر گروهی که به منظوری
همکاری کردن با محصلین خارجی تشکیل شده است و یا دفتر کمک های مالی از این حالت مطلع شوند زیرا در نهایت کسی در این میان خواهد
دانست که کجا و یا چطور آنچه نیاز دارید را تهیه کنید .بشردوستی و هنر بخشندگی بخشی از زندگی روزمره مر دم در این جاست .شاید یک کمک
هزینه و یا هدیه تحصیلی پیدا شود که نیازهای شما را پوشش دهد .به پسر عموی من کاالی زمستانی داده شده بود که در وطن خودش به دلیل
گرما مورد نیاز نبود و آمده نکرده بود  .این کار نتیجه کمک مالی کسی بود که در دوران دانشجویی دچار سرما زدگی شده بود .حاال او یک فرد
ثروتمند بود و به دیگر دانشجویان کمک میکرد.
در این مورد دقت کنید که شما به کدام صورت بهتر می آموزید  .بعضی برای یادگیری الزم است که در صنوف اشتراک کنند در حالیکه بعضی
دیگر تنها با تماشای ویدیو قادر اند موضوع را تکرار کنند و مهارت الزمه را بیاموزند .صنف و دانشکده های آن الین یک انتخاب هستند.
گفتگو بسیار مهم است .چه شما دانشجوی حضوری باشید و چه مجازی .از اداره دانشکده سوال بپرسید و با مربیانتان در مورد موضوعات مباحثه
کنید .در ایاالت متحده دانشجویان تشویق میشوند که سوال کنند با آزمایش دروس را بیاموزند نه اینکه به گونه غیرفعاالنه تنها حفظ کنند.
دروس غیر دانشگاهی .بعضی چیزها ضروری نیست که در دانشگاه تدریس شوند .بسیاری از شرکت های دوره های آموزشی رایگان میگذارند و
همچنان بعضی متخصصین در رشته های مختلف ,آموزش های رایگان را در یوتیوب به اشتراک میگذارند .به همین صورت آموزش در جریان کار
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fنیز موجود است  .کورس هایی که به شما گواهینامه میدهند برای شروع بسیاری از کارها کافی هستند از جمله بانکداری ,پرستاری ,فروش بیمه,
فروش خانه و هر آن کاری که آموزش در جریان کار مؤثرتر است.
مثال:
 . 1صنوف رایگان آن الن دانشگاه هاروارد.
https://www.edx.org/school/harvardx , https://pll.harvard.edu/catalog/free
 . 2صنوف رایگان یا ارزان قیمت آن الین در www.udemy.com .UDEMY
 . 3مواد درسی رایگان آن الین در دانشگاه ریاضی و علوم تکنیکی (http://ocw.mit.edu/index.html .)MIT
 . 4صنوف رایگان دانشگاه www.oyc.yale.edu .Yale
 . 5در حدود  3613کورس رایگان به صورت آن الین به تاریخ  6جنوری  2022از دانشگاه های مختلف در وب سایت  edXموجود
است  .http://www.edx.org/search?tab=course .در این صنوف شما میتوانید بدون امتحان ارزیابی زبان انگلیسی
اشتراک کنید و پیشاپیش شناختی با رشته مورد نظر داشته باشید.
یادداشت :بعضی دانشگاه ها با ارائه کریدیت های درسی عملی شما را از گرفتن یک تعداد مضامین معاف میکنند.گاهی اوقات شما میتوانید با
گذراندن یک امتحان از اشتراک در صنف خودداری کنید .در این رابطه با مشاور تحصیلی خود و یا راهنمای خود د ر فدراسیون بانوان تجارت پیشه
صحبت کنید.
تمام دانشگاه ها خدمات دانشجویی برای کمک به نگرانی های احساسی و اجتماعی دارند .اگر شما احساس غمگینی ,ناامیدی ,افسردگی ,اضطراب
و غیره میکنید حتما از کسی کمک بگیرید .از منطقه امن خود خارج شوید و با مردم ارتباط پیدا کنید.
کوچک فکر نکنید .بسیاری از دانشگاه های برجسته محصلین را بر اساس شایستگی ایشان ثبت نام میکنند و به طور خودکار از هزینه های
تحصیلی برای دانشجوی پذیرفته شده ای که نیاز مالی دارد چشم پوشی میکنند .دلیل این کار وقف های بزرگ ,هدایای ملکی ,زمین و پولی است
که توسط آنها مدیریت میشود و از سوی دیگر ملزومه منشور دانشگاهی است.

 3.1آموزش بزرگساالن
هر ایالت منابع متفاوتی برای آموزش بزرگساالن دارد که شما باید برای پیدا کردن آن به سیستم های اینترنت ی سر بزنید .انتخاب موارد آموزشی
در شهر و ایالت نیویورک برای بزرگساالن بسیار فراوان و گسترده است .ما به همه چیز از گواهینامه های توسعه تخصصی گرفته تا لیسه های
تخنیکی و دانشگاه های آی وی لیگ که (مجمع نخبگان و پردستاوردترین ها) هستند دسترسی داریم .در اینجا همیشه جایی برای هرکسی هست.
در سطح دانشگاهی ,دانشگاه شهر نیویورک( )CUNYنسبتا ارزان است .عالوه بر این دانشگاه ایالتی نیویورک( )SUNYبه دنبال طی مراحل
طرحی است که با استفاده از آن امکان تحصیل شما را تسهیل کنید و شاید قادر به پرداخت شهریه شما باشد.

 3.2انتقال کریدیت های آموزشی شما
یکی از چیزهایی که اکثرا با ورود مهاجرین تجارت پیشه و متخصصین به آمریکا اتفاق می افتد این است که دست از رشته خود برداشته و مجبور
به انجام کارهایی میشوند که بتوانند به کمک آن امرار معاش کنند .اگر این چیزی است که شما میخواهید مشکلی نیست اما اگر نه ,راهی برای
کمک به شما وجود دارد.
دانشگاه هایی هستند که با اخذ یک "امتحان ارزیابی مقدماتی" تجربیات گذشته شما را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از آن به شما اجازه
میدهد که در مقابل تجربیاتتان کریدیت های آموزشی را پشت سر بگذارید .شما میتوانید با استفاده از این رو ش در بخش وظیفوی ,نظامی و
تحصیلی مستفید شوید .این به این معنا نیست که دانشگاه تمام دوره تحصیلی را  %100برای شما کنار میگذارد و یا مستقیما به شما دیپلم
تحصیلی را ارائه کند .اما میتوان با استفاده این فرصت مدت زمانی را که باید برای تحصیل گذراند را به حداقل رساند.
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بسیاری از دانشگاه ها نیز امتحان  CLEPرا به جای کریدیت های تحصیلی از شما میپذیرند .امتحان  CLEPاز جمله ارزیابی هایی است که در
رشته های مختلف انجام میشود و نشان میدهد که شما به موضوعاتی که در یک صنف قرار است آموزش داده شود بلدیت دارید .مراکز تحصیالت
عالی میتوانند برای اینکه بدانید کدام امتحانات  CLEPرا بگذرانید به شما همکاری کنند .از سوی دیگر برخی دانشگاه ها می توانند با استفاده از
پرتفلیو ایکه شما ارائه کرده اید گروهی از هیئت تدریسی را تعیین کنند تا امتحانی جهت ارزیابی سویه شما آمده کنند .اگر شما در جستجوهای
خود نتوانستید چنین گزینه ای را در محل زندگی خود پیدا کنید پس در این مورد پرس و جو کنید .اگر جواب مثبت گرفتید که عالی است اما اگر
منفی بود بیشتر تالش کنید.

 3.3پرداخت پول دانشگاه
پول مهم است .در ایاالت متحده ما به صورت عموم برای تحصیل در دانشگاه پول میپردازیم .طبیعتا مقدار پولی که میپردازید براساس تعداد
کریدیتی که شما نیاز دارید محاسبه میشود .صنوف ی که برای یک سال ادامه پیدا میکنند دو کریدیته هستند در حالیکه در برای یک سمستر یک
کریدیت میباشد .در غالب مواقع ,لیسانس یکی از رشته های علوم انسانی مجموعا  32کریدیت میباشد که  16کریدیت آن مرتبط به شما و متباقی
در موضوعاتی هستند که شما را با موضوعات نزدیک و یا الزمی علمی آشنا میکنند .یک شخص میتواند با گذراندن امتحان تعداد کریدیت هایی
را که باید بگذراند کمتر کند .من زمانیکه وارد دانشگاه میشدم با توجه به نمرات امتحاناتم فرصتی بدست آوردم تا دوره  4ساله دانشگاه را در 3
سال بگذرانم اما به کمی تامل به این نتیجه رسیدم که با توجه به جوانی سن من و اینکه من برای تمام دوره ت حصیلی خود بورسیه شده بودم
نیازی ندیدم که این کار را بکنم .در اینجا دانشکده های فنی ,کورس های کوتاه مدت با گواهینامه و تعداد زیادی برنامه های آموزشی دو ساله نیز
وجود دارد که با آن میتوان وظایف و شغل های بسیار خوبی پیدا کرد.
همچنین یک مجموعه بزرگ از کمک هزینه های تحصیلی و بورسیه ها موجود است که مخارج بود و باش و کتاب و بعض ا سایر چیزها را شامل
میشود .به عالوه آن هر شهر و ایالتی بورسیه ها و کمک هزینه های خاص خود را برای خانواده هایی که جدیدا د ر آنجا مستقر شدند نیز دارد .اگر
شما در ایالتی جایگزین شده اید درآنجا نیز تخفیفاتی وجود دارد .میتوانید در این باره نیز سوال کنید.
محوطه دانشگاه :در بسیاری از کشورها دانشجویان برای اشتراک در صنوف درسی همه روزه باید در دانشگاه و یا کالج حاضر باشند .در ایاالت
متحده تجربه محیط دانشگاه یکی از تجربیات خاص و بینهایت است .زمانیکه شما در دانشگاه مورد عالقه خود قبول شوید پیشنهاد اسکان در
محو طه دانشگاه را نیز دریافت میکنید بخصوص اگر شما یک شاگرد در دانشگاه باشید .بورسیه ,کمک هزینه و قرض ه های تحصیلی نیز برای
پوشش دادن هزینه های غذا و اتاق نیز موجود است .این بدان معنا است که اگر شما بر فرض مثال در اوهایو زندگی میکنید میتوانید برای تحصیل
به فلوریدا بروید و در محوطه دانشگاه زندگی کنید .دانشجویان دوره فوق لیسانس (ماستری) نیز ممکن است در مقابل کمک کردن با یکی از
محصلین دانشگاه هم اتاق شوند و یا در مقابل انجام تحقیقات در دانشگاه محلی برای سکونت بدست بیاورند .سوال کنید .حتی برای زوج های
متاهل هم بخشی از لیلیه قابل استفاده وجود دارد .شما میتوانید به همراه همسرتان در داخل محوطه دانشگاه ویا در آپارتمانی در حوالی دانشگاه
زندگی کنید.
کار کردن در زمان تحصیل :در بسیاری از دانشگاه ها برای دانشجویانی که در حال تحصیل هستند وظایفی موجود است که بتوانند در در
دوران تحصیل درآمدی نیز داشته باشند .و همچنان دفتری وجود دارد که با دانشجویان کمک میکند تا در جریان سال تحصیلی ,رخصتی ها و
حتی بعد از فراغت شغلی برای خود پیدا کنند.
منابع :کتاب ,هیچ وقت دیر نیست .راهنمای دانشجویان بزرگسال برای دانشگاه توسط ربکا کلین کالینز
 NAFSAA’Sمجموعه نکات برای دانشجویان مهاجر و پناهنده (مجموعه ملی دفاتر کمک های مالی دانشجویان)
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 3.4آموختن انگلیسی
انگلیسی یکی از آسانترین زبان ها برای آموختن است ,حداقل کسانی که این زمان را آموخته اند اینگونه میگویند .یکی از مهمترین چیزهایی که
در آسانی آن سهم دارد این است که شما مجبور نیستید که برای هر کلمه مرتبط به مونث و یا مذکر یک پایان متفاوت استفاده کنید .چنین چیزی
نیست .همچنان تفاوت چندانی بین حالت مودبانه تو و شما که هردو با کلمه ( )youشناخته میشوند وجود ندارد.
بخش جذاب ,بخصوص در مورد زبان انگلیسی در آمریکا آموختن سخنان برجسته و بازی با کلمات است تا بتوانیم عواطف خود را ابراز کنیم .راه
های گوناگونی برای صحبت کرد ن به زبان انگلیسی وجود دارد ,برای مثال در انگلستان ,آفریقای جنوبی ,کانادا  ,کنیا ,هنگ کنگ و ایاالت متحده
کلمات به اقسام مختلف استفاده میشود .یک چراغ دستی در انگلستان به نام  Torchو در آمریکا به نام  Flashlightشناخته میشود و اگر شما
از کلمه  Torchدر آمریکا استفاده کنید مردم تصور میکنند که شما در مورد مشعل صحبت میکنید .افراد زیادی بودند که بدلیل استفاده من از
کلماتی که از انگلیسی بریتانیایی آموخته بودم به من میخندیدند اما بالخره من فهمیدم که این به من ارتباط دارد تا خجالت زنده نشوم و به یاد
گرفتن ادامه بدهم.
شهر نیویورک  :اینجا یک شهر مهاجر پذیر است و راه های بسیاری برای آموختن زبان انگلیسی وجود دارد .صنوف ممکن است رایگان بوده و
توسط بسیاری از مراکز شخصی و حکومتی تقسیم بندی شده و در فضاهای خاصی برگزار شود .برای یافتن آنها به ص نوفی با عنوانین ذیل مراجعه
کنید.
)English for Speakers of Other Languages (ESOL
)English as a Second Language (ESL
)English as a New Language (ENL
)English as a Foreign Language (EFL/TOEFL
اینها نمونه هایی از مجموعه صنوف در شهر نیویورک هستند و شما میتوانید عناوین مشابه اینها را در م حل زندگی خود دنبال کنید.


●
●
●

کتابخانه عمومی شهر نیویورک (بزرگساالن و نوجوانان)
https://www.nypl.org/events/classes/english
 .2صنوف  : ESOLبرای متکلمینی که زبان اصلی شان این نیست و در این صنوف شنیدار ,گفتار ,مطالعه و نوشتار را می آموزند.
 .3صنوف علوم ابتدایی برای بزرگساالن  :برای کسانی که زبان انگلیسی را صحبت میکنند اما میخواهند ک ه خواندن و نوشتن
خود را تقویت کنند.
 .4زبان انگلیسی برای صنوف کاری  :برای کسانی که زبان انگلیسی را به سطح متوسط و عالی صحبت میکنند و بدنبال پیدا
کردن شغلی هستند و یا شغلی دارند و میخواهند شغل بهتری پیدا کنند .دانشگاه شهر در نیویورک:
برنامه سوادآموزی بزرگساالن ) CUNY (HSE / ESLبرای بیش از سی سال سنگ بنای بخش آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم CUNY
بوده است .از طریق این برنامه که شامل  14محوطه در مجموع پنج شعبه این دانشگاه میشود چیزی بیشتر از دهها هزار بزرگسال و نوجوان
توانستنه اند که زبال انگلیسی را بیاموزند.
https://www.cuny.edu/academics/academic-programs/model-programs/cuny-college-transitionprograms/adult-literacy/
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مدرسین شهر نیویورک:
مدرسین شهر ,مجموعه ای از اساتید و مربیان داوطلب است و در این اواخر  NFBPWCنیز با ایشان معاهده را به امضا رسانده است که بر مبنای
آن ایشان در تدریس زبان انگلیسی با مهاجرین زن افغان به گونه رایگان همکاری میکنند.
فهرست مکاتب و برنامه های نیویورک:
https://www.esldirectory.com/esl-program-search/usa/new- york/

لیست شرکت های خصوصی که در ادامه آمده است میتواند بسیار مفید باشد .پیش از اینکه برای هر صنفی پولی بپردازید به یاد داشته باشید تا
سواالت بسیاری در راستای واضح ساختن هرچه بیشتر اینکه شما در مقابل آنچه پرداخته اید چه به دست می آوری د داشته باشید .اطمینان حاصل
کنید که این همان چیزی است که شما میخواهید و همچنان به آن نیاز دارید .شاید شما با فروشنده ای برخورد ک نید که عالقمند باشد شما را به
کار بگیرد .اگر اصرار وی زیاد بود بگویید که شما در این رابطه فکر خواهید کر د .در مورد شرکت مورد نظر ت حقیق کنید ,نظریات دیگران را در
مورد آن مطالعه کنید و به شهرت آن در اداره بهبود تجارت نیز سری بزنید پس از آن فکرهای خود را کرده و پاسخ دهید.
مرکز زبان نیویورک2710 Broadway 2nd Floor · (212) 678-5800 :
مرکز زبان 17 Battery Pl #934 · (212) 431-9330 :ESL
آکادمی جهانی 254 W 29th St Floor 4 · (212) 643-1410 :ESL

 3.5والدین
به عنوان یک والد ,شما مسئول تصمیم گیری برای تعلیم و مکتب فرزندتان هستید .این همه از اینکه فرزند شما به چگونه یک مکتبی شامل
خواهد شد تا اینکه حمله یا وسیله نقلیه ای که برای انتقال کودک شما از خانه به مکتب میبرد را شامل میشو د .شاید شما بخواهید برنامه هایی را
پیدا کنید که به طفل شما موضوعات اسالمی را آموزش دهد و یا یکی از زبان ها ی خانگی شما را تدریس کند .مالحظات زیادی برای سنجیدن
وجود دارد .در ایاالت متحده تمام تمرکز برای این است که کودک موفق شود .و اگر سطح زبان انگلیسی فرزند شما نسبت به سایر کودکان
همسالش پایین تر باشد برای وی صنوف خاص انگلیسی ارائه خواهد شد .به همین صورت در مورد سایر موضوعاتی که شاید قبال به گونه ای
متفاوت به کودک شما تدریس شده باشد .شما میتوانید کتاب هایی متناسب به سن فرزندتان از کتاب فروشی ها و ی ا به گونهء آن الین خریداری
کنید تا فرزند شما بیشتر با تاریخ ,ادبیات و علوم مدنی آمریکا آشنا شود.
اول کدام نوع از مکتب و پس از آن کدام صنف .معموال ,فارغ از اینکه در گذشته فرزندتان تا کدام صنف تعلیم دیده است ,مکاتب در اینجا وی را
بر اساس رده سنی شامل صنف میکنند .اما این مربوط شماست که از اینکه چه چیزی برای کودکتان صالح میبینید دفاع کنید .تصور نکنید که
تمام مکاتب خوب هستند و یا اینکه همه مردم و یا برنامه ها به گونه ترتیب شده اند تا طفل شما به خواسته های خود برسد .شما باید شخصا
خودتان از همه چیز مطلع باشید .وقت بگذارید و دقیقا بپرسید برنامه آنها برای کمک کردن به کودک شما چیست .سواالت شما میتواند در رابطه
با موضوعات درسی ,حمایت های روحی ,آزار و اذیت در مکتب و مالحظات دینی باشد.
همه کودکان موظف هستند که در مکتب شامل شده و در صنوف چه دولتی و چه خصوصی از سن  6تا  16سالگی در نیویورک سیتی اشتراک
کنند .سایر ایاالت محتمل بر شرایط متفاوت هستند .شما باید در این رابطه تحقیق کنید.
نحوه ساختار مکاتب
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یک نوع یکنواختی در میان مکاتب در سرتاسر آمریکا موجود است .و از سویی تفاوت های بسیاری نیز دیده میشود .یک وزارت معارف در سطح
فدرالی وجود دارد اما هریک از  50ایالت نیز بر بروی بعضی قوانین اختیار خود را دارند که از آن جمله آموزش نیز شامل است .در حقیقت در هر
ایاالت شما متوجه میشوید که در هر منطقه مکاتب تقسیم اوقات متفاوت داشته و سیستم ارزیابی شان و ضروریات آموزشی ایشان فرق میکند .در
ناحیه ها و شهرهای بزرگ ,شما متوجه خواهید شد که از یک مکتب دولتی تا مکتب دولتی دیگر برنامه های مخصوص خود را دارند .به همین
صورت مکاتب دولتی  ,مکاتب خصوصی و مکاتب دینی .اکثریت مکاتب دینی عبارت از مسیحی کاتولیک ,یهودی و در نهایت مسلمان هستند.
رده ها و یا سطوح تحصیلی
کودکان از زمان تولد تا سه سالگی با توجه به نیاز و خواست والدین میتوانند شامل برنامه های مراقبت های روزانه توسط یکی از اقارب شوند که
در این صورت فرد میتواند از  5تا  15کودک را در خانه نگهداری کند و یا در مکاتب روزانه که برای کودکان ص نوف متعدد دارد .به هر حال
کودک شما با مجموعه ای از بازی ها و سرگرمی ها مشغول خواهد شد که باعث رشد فکری و زبانی وی خواهد بود .ب ا توجه به میزان درآمد شما
میتوانید برای پرداخت فیس یا شهریه کمک دریافت کنید .اگر اینطور نشد خود باید تمام این فیس را بپردازید .هیچ مبلغ تعین شده ای وجود ندارد
و این مکاتب مراقبت از کودکان میتوانند تا چندین هزار دالر در شهر نیویورک برای شما مصرف داشته باشند .این موضوع بسیار مهم است که شما
حتما برای پرسیدن تعدادی سوال به آنجا بروید و بدانید قبل از اینکه پولی خرچ کنید قرار است از چه چیزی مستفید شوید.
تاریخ تولد فرزند شما تعیین میکند که او چه زمانی میتواند به مکتب برود .در نیویورک برای اینکه طفل شما در ماه سپتمبر بتوان د به مکتب برود
باید در تاریخ  31دسامبر سال گذشته به سن مکتب رسیده باشد .مکاتب خصوصی شاید الزمه های متفاوت و یا بیش تری داشته باشند .پس مطمئن
شوید که حتما در این باره میپرسید و تصور نکنید که همه چیز را میدانید.
پیش از کودکستان -کودکا ن در شهر نیویورک میتوانند از سن  3سالگی شامل این دوره شوند .ما به این دوره  3-Klمیگوییم .در سایر شهرهای
ایالت نیویورک کودکان از سن  4سالگی به این دوره شامل میشوند .در مکاتب خصوصی نیز کودکان را از سن  4سالگی برای این دوره در نظر
میگیرند .به هر حال این تسهیل یک نوع تجارت است و ممکن است هرجا قید سنی خود را داشته باشد.
کودکستان ها معموال برای کودکان  5ساله در نظر گرفته شده است .بازهم تاریخ تولد مهم است و پیش از پیش با مکاتب منطقه ای خود در این
رابطه قبل از شروع سال تعلیمی صحبت کنید.
تفاوت های فرهنگی
اطفال در آمریکا پر سر و صدا هستند .در حقیقت از آنها انتظار میرود که با غالمغال و شوخی در پارک ها ,زمین های بازی و حتی خانه بدوند و
لدت ببرند .صد البته که در خانه ما تالش میکنیم که صدای کودکان مان در حدی باشد که باعث ناراحتی همسایه هایمان نشود و به گونه ای
باشد که آنها نیز از بودن در خانه های خود لذت ببرند.
شما غالبا اطفال (بیشتر خوردسال تر ها) را خواهید دید که در کوچه ها میخوانند و میرقصند .دالیل متعددی ب رای این کار وجود دارد .در مکاتب
ما مضامین متفاوتی را در بخش های ادبیات ,ریاضی و علوم از طریق ساز و قافیه به کودکان آموزش میدهیم که هردو تقویت کننده اطالعات
هستند .این مفهوم همانند این است که قرآن در طی سالها با صوت زیبا قرائت شده است.
دلیل دیگر برای تشویق کودکان به خواندن و رقصیدن این است که ایشان را به تفکر خالقانه و منتقدانه برای ع لوم ترغیب کنیم .در بسیاری از
ا یالت ها بالخصوص در نیویورک سیتی اساتید کودکان را از حفظ کردن منع میکنند و آنها را تشویق میکنند که موضوعات را عمیقا تحلیل کنند.
این کار نیز در ایالت های مختلف متفاوت است.
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هرچند این معمول بود که کودکان شوخ را در مکاتب با استفاده از دست و یا پا تنبیه کنند و هنوز هم بعضی ایالت ها قانونا به این کار در مناطق
خود پایان نداده اند .اما لت کردن کودکان غیرقانونی است .در شهر نیویورک اگر هریکی از کارمندان مکتب به هر دلیلی یکی از کودکان را با
دست و یا پا لت کند مستقیما از مکتب اخراج شده و به مجازات جرمی مواجه میشود .این موضوع برای والدین نیز کامال ممنوع است که فرزندان
خود را تحت لت و کوب قرار دهند.
یادداشت -این موضوع بسیار مهم است :ب سیاری از متخصصین در اینجا از طرف ایالت خود جواز دارند تا مشاهده هرگونه تجاوز و یا
حرکت مشکوک نسبت به کودکان را گزارش دهند .از این جمله میتوا ن به سوختگی ها و شکستگی استخوان اشاره کرد .اینگونه گزارشات بسیار
جدی گرفته میشوند و مستقیما به یک بازپرسی خواهند رفت .نتایج این بازپرسی ها میتواند منتج به گرفتن کودک شما و خارج شدن وی از تحت
سرپرستی شما باشد .بنا پیشنهاد میشود از طرق دیگری برای تربیت فرزندانتان استفاده کنید.
یادداشت :آمریکایی ها شدیدا در مورد مداخله هرکسی غیر از خودشان ,خانواده و یا مقامات رسمی(معلمان ,مامورین قانون ,مددکاران اجتماعی
متخصص و یا روانشناسان) در امور تربیتی فرزندشان بسیار سخت گیر هس تند و به کسی اجازه مداخله نمیدهند .در بعضی جوامع این مسئولیت
بزرگترها است فارغ از اینکه بیگانه هستند و یا عضوی از خانواده ,که بی ادبی کودکان را تصحیح کنند و یا در صورت بروز بدرفتاری آنها را تنبیه
کنند .در آمریکا این امر پذیرفته نیست .حداکثر کاری که شما میتوانید انجام بدهید این است که به والدین در مو رد بی ادبی فرزندشان بگوید و
امیدوار باشید که  )1آنها از شما عصبانی نشوند و  ) 2خودشان تنبیهی برای کودک خود در نظر بگیرند .حتی اق تدار اساتید ,فعالین اجتماعی و
روانشناسان نیز به شدت محدود است و به هیچ وجه از وتنبیه فزیکی چشم پوشی نمیشود.
ضروریات خاص
تمام کودک ان متفاوت هستند و فرزندان شما ممکن است با حوادثی برخورد کرده باشند که دیدگاه ایشان را در طول سفر به آمریکا تغییر داده باشد.
در بسیاری مناطق شما میتوانید از مکاتب محلی بخواهید که فرزند شما را مورد ارزیابی قرار دهند و یک برنامه تحصیلی فردی ( )IEPبرای فرزند
شما ترتیب کنند .این کار خارج از تفاوت های احساسی ,فزیکی ,روانی و یا شرایطی که طفل با سایر کودکان هم سال خود دارد میتواند مفید باشد.
طفل شما احتماال در مکتب به کمک ضرورت خواهد داشت و در بسیاری از مکاتب این حمایت ارائه میشود .بسیار مهم است که شما در مورد
نیازهای کودکتان با مشاور و مسئولین مکتب گفتگو کنید تا بتوانند به آن نیازها رسیدگی کنند.
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فصل چهارم :نکات مثبت
همه چیز از فصل چهارم تا هشتم برگرفته از گفته های خانم هایی است که همانند شما به آمریکا مهاجرت کرده اند .ما از ایشان پرسیدیم با
رسیدن به آمریکا چه تجربیات مثبتی را کسب کردن ,چه چیزهایی را دوست داشتند ,در مورد چه چیزهایی هیجان زده بودند و از دیدن چه چیزهایی
خوش حال شدند .در ادامه بیشترین پاسخ هایی که ما دریافت کردیم را میخوانید.
فرصت ها
این بیشترین پاسخی بود که ما از داوطلبان خود دریافت کردیم .در اینجا مفهوم به نام (رویای آمریکایی) وجود دارد.
" من بخاطر زندگی جدید خود در اینجا بسیار امیدوار بودم ,من توانستم خود را به طریقی که میخواستم به دنیا نشان دهم".
" من به آینده خود امید داشتم .من در مورد امکاناتی که در اینجا موجود است مطلع بودم ,رفتن به دانشکد ه و گرفتن شغلی که دوست داشتم" .
" پناهندگی در ایاالت متحده برای من یک رویا شده بود .در اوایل برای من بسیار مشکل بود .من هیچ دوستی و شغلی نداشتم و مشکالت زیادی
را برای آموختن زبان انگلیسی پشت سر گذاشتم .اما فرصت ها و امکاناتی که این کشور برای مهاجرین دارد درهای زیادی را برای تحصیالت
عالیه من و کنار آمدنم با سیستم جاری آن باز کرد".
" حاال من این کشور را دوست دارم زیرا فرصت های زیادی برای همه دارد و وظایف بسیار عالی و جاهای بسیار خوب برای کار کردن موجود
است .به همین صورت سیستم آموزشی در این کشور بسیار عالی است و به همه فارغ از اینکه اهل کجا هستند و یا جنسیت آنها چیست فرصت
میدهد".
" من عالقمند تعدد فرصت ها در این کشور هستم".
آزادی
این یک کلیشه نیست که میگویند ایاالت متحده سرزمین آزادی است .بسیاری از خانم ها بعد از مهاجرت به اینجا بود که آزادی را به گونه ای
متفاوت برای انجام دادن کارهایی که میخواستند حس کردند.
" من آزادی را در اینجا دوست دارم .من در زمان حکومت یک دیکتاتور به دنیا آمدم و  29ساله بودم که حکومت او سرنگون شد .آن جا وضعیت
سرکوبکننده بود اما با آمدن به آمریکا من آزادی بیشتر را احساس کردم" .
" من عاشق گمنامی بودم زیرا اینطور بود که احساس آزادی میکرد .در اینجا افراد زیاد یکدیگر را نمیشناسند و من مجبور نبودم که متعهد به یک
فرهنگ سختگیرانه باشم".
" من توانستم هرچیزی که خواستم بپوشم و کسی به طرف من چشم غره نرفت" .
" به عنوان یک دختر نوجوان مهاجر که از جامعه ای می آید که زنان شهروندان دسته دوم جامعه محسوب میشوند ,من جذب فرصت هایی شدم
که برای زنان در آمریکا موجود است .من زنان زیادی را دیدم که در شرکت های مختلف مسئول رهبری بودند و بانوان بسیاری که در موقعیت
های مختلف کار میکردند و برای این کار مورد تقدیر شدند .آنها آزادی و موقعیت مناسبی داشتند و عالیق خود را با اشتیاق دنبال کردند.
" انبوه انتخاب ها و صداهایی که به آنها آزادی داده شده تا با دیگران یک جا زندگی کنند اغلب شرایطی پر س ر و صدا و گیج کننده را به وجود
می آورد .تمام این صدا های پراکنده و آوازها در حقیقت یک هدف و باور مشترک را دنبال میکنند که همانا آزادی است".
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تنوع
چنانچه پیشتر ذکر شد ,آمریکا یک کشور بسیار متنوع است .این امر منجر به آن شده است که آن را به یک " ظرف مذاب" تشبیه کنند که در
آن از هر فرهنگی باهم یکجا ذوب و مخلوط شده و آمریکا را میسازند .این تنوع فرهنگی در آغاز میتواند کمی شوکه کننده باشد .اما اکثر بانوانی
که ما با آنها صحبت کردیم آن را جذاب میدانند.
" در اینجا مخلوطی از فرهنگها موجود است .هرکس در اینجا میتواند یک گروه برای خود پیدا کند "
" من از اینکه مردم از فرهنگ های مختلف با هم ارتباط میگرفتند لذت میبردم".
" من عالقمند تنوع فرهنگی در شهر نیویورک هستم".
" آمدن به آمریکا برای من بسیار هیجان انگیز بود ,کشوری متفاوت با فرهنگ و زبانی متفاوت و با فرصت های فراوان که در کنار آن چالش های
خاص خود از جمله آموختن زبان انگلیسی و تطابق با محیط را نیز دارد".
" زمانیکه به آمریکا رسیدم از اینکه مجبور نبودم بخاطر هرچیزی که ضرورت دارم به دیگران رشوه بدهم شگفت ز ده شدم و این یک رهایی بود".
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فصل پنجم :تجربیات آموزنده و تغیرات بنیادی
رفتن به یک جای جدید بخصوص یک کشور جدید اکثرا همرا با بسیاری از تجربیات آموزنده خواهد بود .و در بسیاری از مواقع تفاوت های
آشکاری میان فرهنگ جدیدی که تالش برای کنار آمدن با آن دارید و فرهنگ جایی که از آن آمدید احساس خواهید کرد .بانوانی که قبل از
شما به اینجا آمدند از مهمترین این تجربیات آموزنده و تغییراتی آن برای شما یادآور شدند.
خوبی ها
"من از اهالی یک جامعه کامال محافظه کار بودم و پیش فرضهای من از درست و غلط و خوب و بد تقریبا یک بعدی بود .در ایاالت متحده من
فهمیدم که انواع مختلفی از متغیرها برای تعیین خوب و بد وجود دارد و این تعدد انتخاب ها برای من گیج کن نده بود اما در عین زمان مرا ترغیب
به کشف چیزهای جدیدتری میکرد".
" من از اینکه احوال پرسی در اینجا اینقدر متفاوت است متعحب شده بودم .در اینجا دست دادن مرسوم ترین نوع احوال پرسی است در حالیکه از
جائیکه من آمده ام مردم یکدیگر را در آغوش میگیرند و صورت یکدیگر را میبوسند .و اگر مردان یکدیگر را ببوسند و یا در آغوش بگیرند در اینجا
به گونه عجیب به آنها مینگرند".
" من با دیدن تمام زنان قدرتمندی که در اطراف من بودند و ز نانی که در ایاالت متحده الگو هستند تشویق شدم" .
" من عالقمند چیزهایی شدم که هیچ گاه در جریان بزرگ شدن با آنها برخود نداشتم همچون فرهنگ و تجربیات متفاوت" .
" من استقالل خود را به دست آوردم .توانستم کارهای زیادی را خودم به انجام برسانم و خود را به چالش بکشانم .به همین صورت در این جا با
وجود دختر بودن احساس امنیت میکردم و می توانستم از خانه به دانشگاه پیاده برم و برگردم".
" من عالقمند یادگ یری در مورد عنعنات ایاالت متحده ,رخصتی های متفاوت ,تاریخ و اینکه چه مفهومی دارند بودم .شما همیشه برای شناخت
یک کشور نیاز دارید تا تاریخ آن را بدانید" .
" تجربه یکی شدن من با مردم اینجا کمی متفاوت است زیرا برای من فرهنگ ها را به چالش میکشید .رفتار مردم در اینجا کامال از مردم من
متفاوت بود .من شروع کردم تا دوستانی پیدا کنم که هدف مشابهی به من داشتند و آشنا شدن با فرهنگ های مختلف به من اجازه داد تا با دیدگاه
های متفاوتی ارتباط برقرار کنم .امروزه من با مردم بیشتری از فرهنگ ها و ادیان مختلف ارتباط برقرار میک نم و حاال خود را در این کشور با اعتماد
به نفس بیشتری احساس میکنم" .
بدی ها
" همگان سازی بسیار مشکل خواهد بود .توصیه من این است که چیزی را انتخاب کنید که خود میپسندید و قدم به قدم پیش بروید و از تجربیات
خود لذت ببرید" .
از اینکه متوجه شده بودم که آمریکایی ها چقدر متکبر هستند بسیار ناامید شده بودم .در اینجا نگرشی به صور ت (این را بفهم /همینطور که گفتم
انجامش بده و یا برو) وجود دارد".
" ه رچقدر شما به مردم اینجا شباهت داشته باشید و همانند ایشان صحبت کنید بازهم تفاوتی هست" .
" برای من تکان دهنده بود که آمریکایی ها در معرض فرهنگ های دیگر خود را قرار نمیدهند .برخی آن را رد میکنند و اصال مهم نیست که آن
فرهنگ چگونه است و برخی دیگر این فرهنگ ها را معیوب و دارای کمبود میدانند و آنها را غیر قابل تحمل میدانند .همه چیز به این ربط دارد
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که شما در کجا زندگی میکنید .ممکن از شما دیگران را متعجب بسازید و یا هم مردم شما را دست کم بگیرند ".من یک خارجی هستم اما احمق
نیستم ".این موضوع میتواند به دلیل تفاوت هایتان شما را گوشه نشین کند .اما اکثرا در والیات کم نفوس بیشتر این اتفاق ها می افتد".
" من با ترد کردن آمریکایی ها دچار شوک شدم .من اهل بنگالدیش هستم و بسیاری حتا هنوز هم نمیدانند که این یک کشور آسیایی است".
" درک فهم خانواده ها در اینجا متفاوت خواهد بود و برای من صحبت کردن با افراد پیر عجیب بود .آنها رسم ن دارند که با خانواده خود در یک
خانه زندگی کنند .بلکه در مقابل به یک خانه سالمندان میروند .این موضوع برای من بسیار آشنا بود زیرا دوستی داشتم که کامال منتظر بود که
فرزندانش  18ساله شوند تا بتواند آنها را از خانه بیرو کند".
" من از اینکه به نظر میرسید هیچ وفاداری نسبت به خانواده وجود ندارد ناارحتم .به خصوص چون برای من خانواده هسته اصلی زندگی بود اولین
و با ارزشترین .اما در اینجا احترام و عالقه ای به خانواده نشان داده نمیشد و این موضوع مرا شوک زده میکرد" .
" برای من بسیار عجیب بود که آمریکایی های نسل دوم هیچگاه کسی را به خانه خود دعوت نمیکند و اگر به خانه شما هم بخواهند بیایید بسیار
بداخالق خواهند بود.
برداشت ها
" زندگی من از آنچه مردم در کشور خود م داشتند کامال متفاوت بود و من خودم باید مسیر خود را میساختم".
" من فهمیدم که نیاز به درمان داشتم و هیچ شرمی (خجالتی) در آن نیست".
" به محض رسیدن به اینجا من تصمیم گرفتم هرچه زودتر زبان انگلیسی را بیاموزم زیرا میخواستم آزادی خود را داشته و برای آنچه باور دارم
مبارزه کنم .آموختن زبان اولین هدف من بود".
" آمریکایی ها بسیار حساس هستند و صراحت را با رک گویی بی ادبانه اشتباه میگیرند .از جایی که من آمده ا م مردم به راحتی میگویند :تو (چاق,
الغر )...,معلوم میشی .اما من فکر نمیکردم که این کار مردم اینجا را تا این حد آزرده خاطر میکند".
" در بنگالدیش یک قانون ناگفته بود که ما را وادار میکرد مرتب و پوشیده لباس بپوشیم .زمان گذشت تا فهمیدم در اینجا کسی بخاطر کامال
پوشیده نبودن بر سر من فریاد نمیزند".
" فرصت ها برای همه قابل دسترس برای همه نبود و مرتبط بودن به یک گروه خاص میتوانست فرصت های شما را مختل کند".
" من از فرهنگی آمده ام که مردم آن برای رعایت ادب وقت بسیاری را میگذا رند .اما آمریکایی ها در تعامالت خود بسیار مسر و کوتاه بوده و
منظور خود را مستقیما بیان میکنند .در اوایل من از این نوع رفتار کامال هراسیده بودم اما با گذ ر زمان آن را پذیرفتم و حاال آن را ترجیح میدهم
زیرا احساس میکنم این روش باز ,مستقیم و صادقانه است".
" آنچه بیش از هرچیز مرا تحت تاثیر قرار داد این بود که پیش از تالش برای هرچیزی و یا دنبال کردن آن باید به یاد می آوردم که من یک سیاه
پوست هستم و اینکه مدام مو رد حمالت کسانی قرار بگیرم که خودشان نیز سیاه پوست هستند برام هنوز هم عجیب است .من با چالش های
زیادی مواجه شدم و خوش حالم که توانستم بر آنها غلبه کنم و آنها را تجربه کنم .آن تجربیات من را برای زندگی ای که همه میخواهند آماده
کرد( .زندگی آمریکایی)"
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فصل ششم :ناکامی ها
نقل مکان و سازگاری با یک خانه جدید ناکامی های خود را به همراه دارد .سازگاری با فرهنگ جدید نیز به ای ن خستگی ها می افزاید .ما از خانم
های مهاجردر مورد ناامیدی هایشان پرسیدیم تا بتوانیم تعدادی از آنها را با شما شریک کنیم و شما بدانید قرار است با چه چیزهایی مواجه شوید.
فرضیات
" مردم مرا دست کم میگرفتند زیرا من یک مهاجر بودم و نسبت به ایشان متفاوت .به خود و توانایی هایتان باور داشته باشید".
" من تصور میکردم که نمیتوانم با این همه سازگار شوم" .
" من تصور میکردم که در آمریکا همه یکدیگر را دوست دارند اما اینطور نبود".
" من فکر میکردم بیان دیدگاهم آسان خواهد بود و مردم نیز شنونده آن خواهند بود".
" تصورات مردم از آفریقایی ها و مسلمانان"
" مردم نمیتوانستند به من برچسبی بزنند بنا روابط خود را با من محدود کردند".
قطع روابط
" من فکر میکردم با آمدن به آمریکا همچ نان در مورد کشور خود اطالعات کافی خواهم داشت .آمریکا دارای ارت باطات زیادی است و رسانه ها در
همه جای آن فعال هستند اما سایر کشورها شامل این اخبار نیستند .ضعف آشکاری در رابطه با معرفی فرهنگ ها و علوم کشورهای دیگر در اینجا
احساس میشود .زمانیکه شما نتوانید اخب ار مربوط به وطن خود را پیدا کنید احساس گوشه گیری پیدا میکنید زیرا باوجود دوری هنوز هم میخواهید
از کشور خود باخبر باشید".
" زمانیکه اجتماعات در اطراف شما کمرنگ باشند و شما نتوانید با فرهنگ خود در ارتباط باشید بیشتر احساس تنهایی میکنید".
" من هیچ چیزی در مور د فرهنگ پاپ نمیدانستم" .
" من در مورد شرایط ورود به دانشگاه چیزی نمیدانستم و مشاورین تحصیلی هم چندان کمکی به من نکردند .بناء مجبور بودم خود به تنهایی به
دنبال منابع دیگری باشم" .
" همیشه احساس بیگانگی میکنی .وقتی تالش میکنی به دیگران نشان دهی که تو هم مانند آنها یک انسان هستی".
" بارها شده که احساس کردم که من را اشتباه فهمیده اند ,از من استقبال نکردند و یک بیگانه محسوب شده ام .اما شاید به دلیل باورهایم هیچ
وقت بخاطر اینکه به من با این دید کوتاه نگریسته اند را جدی نگرفتم و فکر کردم که این همه تجربیاتی هستند که میتوانند به من کمک کنند
تا قوی تر شوم" .
" سختی کار اینجاست که شما به افرادی مالقات میکنید که سبک زندگی و فرهنگ مشابهی با شما ندارند و درک این موضوع چالش برانگیز
است".

چالش ها
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" شروع به درس خواند در مکتب یکی از چالشی ترین و سخت ترین زمان ها در تمام زندگی من بود .من از صنف چهارم در بنگالدیش فارغ شدم
و در صنف هفتم در شهر نیویورک شروع به درس خواندن کردم و بعد از دو ماه مشمول صنف هشتم شدم .همه چیز بر ای من جدید بود .زبان,
اساتید ,متعلمین ,سیستم آموزشی ,حتی خود مکتب و فرهنگ های مختلفی که در دهلیزهای مختلف با همهمه فراوان دیده میشدند .جائیکه هیچ
کس حتی یک کلمه همه به زبان بنگالی که من میفهمیدم صحبت نمیکرد".
" بزرگترین زجری که من کشیدم در بخش تطابق با فرهنگ آمریکایی بخصوص در بخش اجتماعیات بود .سخت بود که میدیدم همه مصروف
هستند و بسیاری از دوستانم حتی دو وظیفه داشتن د و درس و خانواده نیز در کنار آن .گاهی واقعا احساس عجز م یکردم .بسیاری از دوستانم حتی
وقت نداشتند که با من وقت بگذرانند .در آغاز این همه بسیار مشکل بود اما با گذر زمان توانستم بیشتر این حالت را درک کنم و با آن سازگار
شوم".
" مردم با من به گونه ای رفتار میکر دند که گویی من بیگانه بودم تا زمانیکه من توانستم اجتماعات و افراد ی را پیدا کنم که عالیق مشابه با من
داشتند".
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فصل هفتم :ناراحتی ها
رها کردن خانه و جایی که شما با آن آشنا بودید و رشد کردید میتواند بسیار ناراحت کننده باشد و ما این را میفهمیم .اما میخواهیم بدانید که شما
تنها نیستید.
" برای ایجاد توازن میان هردو فرهنگ دچار اضطراب شدید شده بودم".
" من خود را با بسیاری از نکات منفی در مورد خودم متقاعد کرده بودم همانند اینکه به اندازه کافی جذاب و شناخته شده نیستم تا بتوانم در این
جامعه جایی داشته باشم".
" من در حال تغییر کردن بودم اما در درون خود با این تغییر و با محیط مقابله میکردم .تا اینکه تصمیم گرفتم کارها را طوری که خودم میخواستم
انجام دهم نه آنگونه که مردم میگفتند و اینگونه بود که همه چیز بهتر شد" .
" برای من توجه مردان و فهم جنسیتی آنها هراسناک بود زیرا از جائیکه من آمده بودم زنان و مردان عمدتا جدا از یکدیگر بودند".
" من بخاطر از دست دادن و دوری از دوستان ,خانواده و خانه ام ناراحت بودم".
" من از اینکه بیرون نمیرفتم دل تنگ شده بودم .من در اینجا امنیت اجتماعی و همسایه های گذشته خود را نداشتم فقط همه غریبه بودند" .
" تفاوت میان انتظارات من و واقعیت ها برای من ناامید کننده بود .در پاکستان من و خانواده ام در یک خانه دو طبقه با یک حیاط پشتی زندگی
میکردیم اما وقتی به نیویورک آمدیم مجبور بودیم در یک آپارتمان کوچک زندگی کنیم".
" بزرگترین ترس من از این بود که شاید دیگر خانواده خود را نبینم و این خداحافظی آخرین خداحافظی باشد".
" زمانیکه شما خانه خود را ترک میکنید کمی مثل این است که شما مرده باشید .کسانی که از شما دور هستند ,دیگران را به جای شما جایگزین
میکنند .شما هنوز هم جایی در قلب آنها دارید اما دیگر همانند گذشته نیست" .
" نژادپرستی و تبعیض یک حقیقت است .شما نیاز دارید آگاهی خود را در مورد کوچه و سرک ها افزایش دهید و م توجه امنیت خود باشید"
" زمانیکه من بعد از چندین سال مهاجرت به زادگاه خود بازگشتم متوجه شدم که بسیار خوب با فرهنگ آمریکا سازگار شده ام .اما قابلیت اینکه با
وطن خود ارتباط برقرار کنم را از دست داده ام .من در آنجا احساس بیگانگی میکردم .واقعا عجیب بود که چگونه چندین سال کوتاه توانسته بود
جای ده ها سال زندگی را بگیرد اما متوجه شدم که آزادی که در ایاالت متحده به من داده شده بود طبیعی تر از هرچیز دیگری است" .
" زمانیکه من برای اولین بار به نیویورک آمده بودم اصال برای اقامت در اینجا احساس راحتی نمیکردم .در حقیقت من همیشه گریه میکردم که
پس به کشور خود بروم .من دل تنگ خانواده خود بودم که بعد از فوت مادرم از من نگهداری کرده بودند .من باید آنها را رها میکردم تا بتوان م به
اینجا بیاییم و برای موفقیتم در کار و زندگی تالش کنم .بارها تصمیم گرفتم که همه چیز را کنار بگذارم ام ا به یاد گفته کاکایم می افتادم که
میگفت :یاد بگیر که به همه احترام بگذاری و هیچ وقت تسلیم نشو .و این چیزی بود که من پیش از اینکه به ن یویورک بیایم از او آموختم .این
عبارت چیزی بود که به من جرات میداد تا در زندگی خود بعد از آمدن به نیویورک موفق شوم .از زمانیکه به ن یویورک آمدم زندگی من تغییر کرد
زیرا توانستم با احترام گذاشتن و تسلیم نشدن به تجربیات زیادی دست پیدا کنم" .
"اقامت در کشوری که باید زبان آن را بیا موزید ,کار کنید و به خانواده خود در کشور خود نیز کمک کنید کار بسیار مشکلی است .زیرا بالخره به
نقطه ای میرسدید که میخواهید از همه چیز دست بردارید اما فکر کردن به چانس هایی که دارید و فرصت هایی که بدست آورده اید به شما
طاقت بیشتری برای استقامت میدهد".
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فصل هشتم :سخنان حکیمانه
بعد از پاسخ دادن به سواالت ما در مورد نحوه سازگاری با زندگی در ایاالت متحده ,ما از خانم ها پرسیدیم ک ه اگر سخنی به عنوان پیشنهاد و یا
نصیحت برای شما که میخواهید جدیدا زندگی در اینجا را شروع کنید داشته باشند با ما شریک بسازند .اینها برخی از گفته های سنجیده ایشان
است.
" همه چیز حل خواهد شد ,تشویش نکنید".
" اگر کسی با شما بد برخورد کرد به یاد داشته باشید که او فقط یک شخص است و تمام کشور اینگونه نیست و مردمان خوب بیشتری نسبت به
افراد بد وجود دارند .مثل ایشان همانند مثل درخت سیب است که شاید یک میوه خراب در میانشان باشد اما  %99درخت را میو ه های خوب
تشکیل داده اند" .
" شما امروز یک هایبرید (نمونه برتر) هستید .نه همانند گذشته خودتان و نه ساخته محیطی که امروز در آن هستید" .
" این یک فرصت عالی برای بازسازی خودتان است .شاید شما این فرصت را نخواسته باشید اما میتوانید حاال که آن را بدست آورده اید از ان بهره
کافی را ببرید" .
" تالش کنید دوستان آمریکایی پیدا کنید .آنها تفاوت هایی که شما به دنبال آن هستید را دارند".
" اینکه فردی به زبان شما صحبت میکند و یا از جامعه ای همانند شما آمده است به این معنا نیست که آنها به ترین گزینه ها را به شما معرفی
میکنند .از این نترسید که سوال خود را با خارج از اجتماع خود در میان بگذارید" .
" هیچ کس در اولین قدم میوه شیرین درو نمیکند .شما اول باید تخم گیاه ها را بکارید .به این فکر کنید که شما چه میخواهید بکارید" .
" برای تحصیالت خود سرمای گذاری کنید .وظایف و فرصت های رو به رشد در جوامع مهاجر پذیر بدون تحصیالت چندان به دست نمی آیند.
دقت کنید که چه فرصت هایی برای شما فراهم است و اصال تردید نکنید که با کسانی که در رشته مورد عالقه شما در حال کار هستند ارتباط
بگیرید".
" به ترس هایتان اجاز ه ندهید مانع از پیشرفت شما شوند .شما مردم را خواهید شناخت و آنها نیز با شما آشن ا خواهند شد و اینگونه با ناشناخته ها
کمک میکنند .ما از آنچه نمیدانیم می هراسیم ,به آنها نزدیک شوید و در مورد جامعه بیشتر بیاموزید .مردم را بیشتر بشناسید و با طریقه استفاده از
وسایل آشنا شوید" .
" مشاهده گر باشید .از سوال پرسیدن بیم نداشته باشید .ایمان داشته باشید .قوی باشید و هوشیار .اما همیش ه با روی و فکر باز از افراد و تجربیات
جدید است قبال کنید .تالش کنید تا به خارج از جوامع کوچک خود نیز بروید و با سایرین خارج از این محدوده اجتم اعی که میشناسید نیز ارتباط پیدا
کنید .برای مثال :هدفی برای خود تعیین کنید که هر روز با یک ناآشنا صحبت کنید حتی اگر خالصه به یک سالم و صبح بخیر باشد".
" سفر کردن به یک کشور جدید همیشه چالش برانگیز است اما اگر شما تمام تالش خود را بکنید و دست از آن برندارید شما موفق خواهید شد و
میتوانید با قوانین جدید ,جامعه نو ,زبان نو و مدل زندگی جدید آشنا سازگار شوید .به خود باور داشته باش ید که میتوانید .به یاد داشته باشید که کلمه
( Impossibleغیرممکن) خود گفته است که ( I’m – possibleمن ممکن هستم) .به این معنا که هرچیزی در این دنیا ممکن است به
شرط آنکه شما تمام تالش خود را بکنید و خسته نشوید" .
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" از جریان یادگیری یک فرهنگ تازه لذت ببرید و از اینکه در این مسیر دچار اشتباهات شوید نگران نباشید .آخرین حرف هم این است که تالش
کنید با مردم در اجتماع ,مکتب و مکان های عمومی در ارتباط باشید .من فکر میکنم که پیدا کردن دوست و رفیق میتواند در تسهیل این پروسه
بسیار کمک کننده باشد".
" به خود زمان بدهید .شما با این طرز زندگی در  3هفته سازگار نخواهید شد .برای این کار زمان بیشتری الزم است .همچنان برای یادگیری راه
های انطباق پذیری با محیط همیشه آغوشی باز داشته باشید .این تنها راه برای ادامه زندگی در اینجاست".
" به رویاهایتان باور داشته باشید و به کسی اجازه ندهید که به شما بگوید که نمیتوانید چیزی یا کسی که میخواهید بشوید" .
" در مقابل خود صبور باشید ,همه چیز خوب خواهد شد" .
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فصل نهم :مسیر خود را ترسیم کنید.
حاال نوبت شماست که نویسنده این داستان شوید .مسیر تجربیات ,آنچه آرزو میکردید بدانید ,چیزهایی که شما را شگفت زده میکردند و هر آنچه
بهترین بخش های زندگی شما را میسازد را دنبال کنید .در انترنت به دنبال همه آنچه به آن عالقه دارید بگردید .همه آنچه در آمریکا میتوانید و
در سایر کشورها نمیتوانستید را پیدا کنید.


شما شیرینی های بسیار خوب افغانستانی را آماده میکنید -میتوانید یک تجارت خوب با خدمات ارسالی و یا حتی یک دکان بسازید .در مورد
زنانی که با فروش کلچه و شیرینی میلیونر شدند تحقیق کنید.



شما میخواهید یک لیسانس مشترک در مورد مطالعات زنان و معماری اسالمی داشته باشید  -من مطمئن هستم شما میتوانید دانشگاهی
پیدا کنید که شما را در تحصیل در این رشته کمک کند.



شما میخواهید بهترین رقاصه مدل رقص تانگو در ایالت خود باشید – حتی این هم شدنی است( .در این مورد از شیر سینگ معلومات بگیرید)
شما میتوانید به کالس های مختلف بروید و در مسابقات شرکت کنید.



میخواهید یک مامور امنیتی باشید؟ یک راننده (درایور) زن برای موتر های سنگین (الری)؟ میخواهید یک طیاره (هواپیما) را برانید؟ همه
اینها شدنی است اما برخی نیاز به پول دارند.



شما میخو اهید به حکومت محلی بپیوندید؟ اگر بتوانید رای الزمی را جمع کنید چرا که نه؟



خواستار شروع یک تجارت کوچک هستید؟ اداره تجارت های کوچک افراد زیادی دارد که آمده هستند تا به شما کمک کنند.

من واقعا تعجب کردم که تنها عاملی که برای من در ایاالت متحده ایجاد محدودیت میکرد تصورات خودم ,زمان و بی شک پول بود .با کوشش
فراوان ,کنجکاوی و انرژی من توانستم کارهایی بیشتر از آنچه به عنوان یک کودک حتی تصور نمیکردم وجود داش ته باشد را انجام دادم.
آرزوهایتان را بنویسید .در مورد ضروریات آن تحقیق کنید .راهی برای رسیدن به آن در نظر بگیرید (حتمی نیست که این مسیر مستقیم باشد) .بعد
از آن مسیر خود را ترسیم کنید و آن را دنبال کنید (در غیر این ممکن از با مسیرهای انحرافی زیادی سردچار شوید) .زندگی شما از آن شماست.
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ضمیمه یک :عناصر پروژه
جدول اول :آنچه در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است
احساسات
مثبت

آموزشی

تفاوت های بنیادی

ناکامی ها
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برخوردها
دوست داشتن
پیروزی
خوشحال
ترغیب شدن
شمولیت
امیدوار
مشتاق
من میتوانم
گیج
شوکه شده
فریب خوردن
عالقمند
هیجانزده
موجب شدن
شروع به شناخت کردن
متعجب شدن
مشخص
فهمیده
بیشترین تالش
ندانستن
کشف کردن
در مورد چیزی کار کردن
اولین چالش
بزرگ شدن در جامعه ایکه
نیازمندی ها
تصورات همیشگی
تعجب کردن ها
دانسته ها و ندانسته ها
نتوانستن
خواسته ها و ناخواسته ها
فرضیه
تالش کردن
فکر کردن

نظریات
آنچه مردم در مورد بودن در اینجا دوست داشتند.
زمان هایی که مردم احساس کردند چیزی را بدست آوردند.
اوقاتی که شفافیت و درک را تجربه میکنید.
لحظاتی که مردم احساس میکنند بخشی از زندگی شان بوده است
لحظاتی که مردم احساس کردند عضوی از جامعه هستند.
به اینکه زندگی بار دیگر قابل مدیریت خواهد بود.
عالیق تازه بیدار شده و حس نزدیکی به چیزی
احساس آزادی و توانایی

ترس ها

اشک ها
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بودن و نبودن من
همانند چیزی احساس کردن
بدون ثبوت
قادر بودن یا نبودن من
متقاعد کردن خودم
دلسرد شدن
هراسیدن
ترس از مجازات
این یک رویا است
تغییر خطرناک است
متنفر
بیمناک از
دل تنگ
ناراحت از
کوشیدن
ناامید شدن
عدم احترام
هیچکس به من گوش نکرد

ضمیمه دوم :خالصه ای از منابع محلی افغانستان
این ضمیمه برای پوشش شهر نیویورک تهیه شده است .منابع مشابه ممکن است در مناطق دیگر نیز موجود باشد که شما میتوانید با استفاده از
انترنت آنها را پیدا کنید.
شهر نیویورک




مرکز اجتماعی نیویورک – زنان برای زنان افغان
https://nypersiancenter.org/
صفحه فیس بوک افغانان آمریکایی
صفحه ای غیرانتفاعی که توسط وژمه حسن در ماه جنوری آماده شد که خود در زمان استعمار شوروی به اینجا مهاجر شده بود.
 afghanamericansofny@gmail.comپیشکش کننده کاالیی بود که تا تاریخ  27ماه اگست در میان مردم تقسیم شد و
همچنان بیش از  30000پوند مواد خوراکی را نیز به کمپ فورت دیکس کمک کرد.






برنامه ها – خدمات مهاجرین  -نیویورک
اداره کودکان و خانواده ها – خدمات و برنامه های شهری – ایالت نیویورک
برنامه اسکان مجدد مهاجرین در نیویورک
منابع کمکی به مهاجرین افغان – در نوشته های گوگل



شرکت ما به وعده هایمان پایبندیم  ,بزرگترین و همه جانبه ترین برنامه اسکان دهی مجدد به مترجمین افغان ,عراقی و کردی
و سایر افرادی خدماتی امروزه در ایاالت متحده است https://www.keepingourpromise.org/ .که دفتر مرکزی آن
در شهر روچستر ایالت نیویورک میباشد .در بخش دریافت ویزای مقدماتی تحت پروگرام ویزای ویژه مهاجرتی با شما همکاری میکند.
زمانیکه ویزاها تائید شوند ما سریعا افراد خود را موظف به آماده سازی اولین خانه مهاجرین در آمریکا و بعد از آن پیدا کردن وظیفه
برای ایشان میکنیم و برای تسهیل رفت و آمد به وظیفه یک موتر مناسب نیز به ایشان ارائه میشود .دوایر مراقبتی کامال برای سازگاری
بهتر خانواده ها با زندگی جدیدشان همکاری میکنند تا آنان هرچه سریعتر به یک عضو فعال جامعه در روچستر نیویورک تبدیل شوند.
شهر روچستر امروزه خانه تعداد زیادی از مردم پشتون ,ازبک ,تاجیک ,هزاره ,ترکمن و نورستانی افغانس تان ,شیعیان و اهل سنت عراق
و همکاران کردی ما است که به ایاالت متحده خدمت کردند .و حاال به پاس خدمات باورمندانه و صادقانه شان در مناطق جنگی ,تحت
عنوان ویزای ویژه مهاجرتی به ایاالت متحده و شهر روچستر آمده اند.
آیا شما عالقمند هستید که شرکت ,مکتب و یا دانشگاه شما در رابطه همکاران افغان ,عراقی و کردی ما در مناطق جنگی بیشتر بدانند؟
الن اسمیت ,مدیر برنامه های این گروه میتواند با یک پروگرام کامل به شرکت و یا دانشگاه شما بیایید .الن فردی دقیق و کامال آشنا
به اشتراک کننده گان است و میتواند برنامه ای کامال تعلیمی مطابق زمان و نیاز شما ترتیب کند .ارائ ه های پاورپوینتی کامال آماده و
سخنران های مهمانی که از طریق  SIVبه آمریکا آمده اند نیز میتوانند الن را همراهی کنند.




https://www.citizensnyc.org/
بانوان تازه نیویورک ما نیروهای کاری پیشرفته و سایر برنامه ها را برای توانمندسازی زنان مهاجر که بتوانند وظایف قابل قدر و یا
تحصیالت عالی را بدست آورند پیشکش میکنیم .ما میتوانیم یک فضای خاص و امن برای بانوان مهاجر آماده کنیم تا بدون هیچ
هراسی داستان های زندگی خود را شریک بسازند.

 LEADیک برنامه رایگان توسط نیروهای کاری پیشرفته برای زنان مهاجر است .مهمترین اهداف ما این است که بتوانیم اشتراک کنندگان خود
را به عنوان نیروی کار و یا برای ادامه تحصیل در درجات عالی وارد شهر نیویورک بسازیم.
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ستون اول  :LEADیک مجموعه از ورکشاپهای آمادگی برای پیدا کردن وظیفه که به اشتراک کنندگان ما مهارت ها و آموزش های
الزمی را درباره نحوه پیدا کردن شغل در آمریکا و فرهنگ محیط کاری در اینجا را ارائه میکند.



ستون دوم  : LEADکارهای گروهی و دوره های شبکه سازی توسط شرکت هایی که در نیویورک مستقر هستند .به شمول نمونه
های آموزشی مصاحبه های کاری ,مشور ه های کاری و گفتگو با متخصصین .شرکت هایی که در حال حاضر با ما همکاری میکنند
عبارتند از :گوگل ,گاردین الیف ,فوربز ,لینکد این QBE ,آمریکای شمالی ,ساکیور ,بنیاد راک فلر و . ZS



ستون سوم  :LEADحمایت های مرتب فردی در بخش های ساخت رزومه کاری ,آمادگی برای مصاحبه کاری و مشوره های کاری.

کمک هزینه ها
قرضه ها و کمک هزینه های مالی برای اقلیت ها و زنان تجارت پیشه مهاجر د ر نیویورک .دفتر تجارت اقلیت ها و زنان
در همسایگی افغانها
متمرکزترین منطقه از لحاظ نفوس منطقه تپه های گاردن کیوو در کویینز هستند که در میان سرک اصلی وشاهراه ک یسنا قرار دارد .در شمال این
منطقه شهر فالشینگ قرار دارد و افغان ها بیشتر در جنوب پایین شهر اسکان دا رند .همچنان در اطراف منطقه مسجد اصلی که در شرق سرک
یونین و شمال شاهراه شمالی موقعیت دارد .مردم اهل هنود نیز به تعداد زیاد در منطقه هیکزویل و النگ آیسلند مسکن گزیده اند .یهودیان افغان
نیز در منطقه جامائیکا شهر کویینز جای دارند.
رستورانت های افغان در شهر نیویورک
رستورانت آریانا افغان کباب
)787 9th Ave (Hell’s Kitchen
212 -262 -2323
به رستورانت آریانا افغان کباب خوش آمدید
کباب خانه سمیع
35-57
)Ave Crescent St (Astoria
917-832-7165
کباب خانه سمیع – مرکز معتبر غذاهای افغانی در نیویورک
9th

مرکز کباب های افغانی (شعبه یک)
)1015 Manhattan Ave (Greenpoint
718-389-2211
مرکز کباب های افغانی (شعبه دوم)
)1345 2nd Ave (UES
718-8139556
مرکز کباب های افغانی ,غذاهای افغانی ,نیویورک
مرکز کباب کابل
)42-51 Main St (Flushing
718-461-1919
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کباب خانه کابل
کباب خانه افغان
764
Ave (Hill’s Kitchen)
212-307-1612
http://afghanon9.com/
9th

رستورانت افغانی لسانی
580 Montgomery St (Jersey City)
201-333-7400
مرکز شیش کباب بلخ
2310 31th St (Astoria)
718-721-5020
مین (اصلی) باختر
72-24 Broadway (Jackson heights)
917-378-4743
کباب حالل مین باختر
62-29 Main St (Flushing)
718-793-4535

231 W

39th

Nansense
St (Midtown West)
646-993-1655
مرکز غذاهای ساده افغانی

)سمیه گریل (کباب
680 Route 440 (Jersey City)
201-200-9599
بهار مصاله
984 Coney Island Ave (Flatbush)
718-434-8088

Gov. Kathy Hochul
Senator Andrew Gounardes
Assemblywoman Catalina Cruz
Senate Minority Leader Robert Ortt
Senator Sean Ryan

مسئولین فعال حکومتی
کتی هوچول
سناتور اندریو گوناردز
کتلینا کروز عضو مجلس
رابرت اورت رهبر سنای اقلیت ها
سناتور شان راین
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Senator Tim Kennedy
Senator Jeremy Cooney
Senator John Mannion
Senator Neil Breslin
Senator Rachel May
Senator Samra Brouk
Senator Sarah Clark

سناتور تیم کندی
سناتور جرمی کنی
سناتور جان منیون
سناتور نیل برزلین
سناتور ریچل می
سناتور سامرا بروک
سناتور سارا کالرک

https://www.nysenate.gov/newsroom/press-releases/sean-m-ryan/new-york-legislators-and-refugeeresettlement-agenciesurge#:~:text=As%20New%20York%E2%80%99s%20leading%20refugee%20resettlement%20region%2C%
20the,and%20to%20the%20economy%20throughout%20Upstate%20New%20York

نمونه هایی از همکاری های فردی
آن عده از شهروندان نیویورک که عالقمند به کمک کردن به افغان های تازه وارد به این ایالت هستند میتوانند با تماس گرفتن به خط تلفنی
آمریکایی های جدید به شماره  566-800-1 -7636در مورد نحوه همکاری و بنیاد های محلی معلومات جمع آوری کنند.
اهالی بشردوست نیویورک با افزایش بحران ها به کمک افغان ها می آیند.


مت پالک یک افسر سابق نظامی است که در منطقه بوشوک در بروکلین زندگی میکند .او میگوید به سختی توانسته این روزها بخوابد.
او که روزانه در شرکت آمازون کار میکند ,شب ها به همراه سایر همکاران خود تالش میکنند تا با تماس گرفتن به هرکسی که بتواند
کمکی به آنها بکند موفق شوند که مترجمین خود را که هنوز در افغانستان هستند را به سالمت ب ه خاک آمریکا برسانند.



تنها در هفته گذشته بانو وژمه وردگ حسن که ریاست گروه افغان ها مقیم نیویورک را به عهده دارد با ج نرال کنسولگری افغان مالقات
کرد تا بتواند به این بهانه ترتیبی برای تجلیل از  19اگست روزی استقالل افغانستان را بدهد.



ذکریا کاظمی  19ساله که پیشگامان برگزاری تظاهرات هفته آینده در پارک برایانت است هرگز به افغانس تان پای نگذاشته است .او
میگوید که ارتباط خود با افغانستان را از طریق فامیل خود و خاطراتشان ,بخصوص از زیبایی های وطنشان حفظ کرده است.

پایان
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