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دنبال دسترس  یهمه افراد به  قانون نوآور  یکه    کار    یروی ن  ی ها و فرصت  ی به خدمات 

Title I(WIOA  )فرصت مقررات  پوشش  تحت  دستورالعمل  مساوی   یها  هستند،    ی ها   و 

قوان تحت  هستند.    االت یا   نیمرتبط    188بخش    WIOA (Pub.L. 113-128)متحده 

 . دینی بب( را  38قسمت  CFR 29) مساوی  یو فرصت ها ضیمقررات عدم تبع

 

باWIOA Title Iخدمات تحت    افتیدر  یبرا   رشهروندان یغ  ایمتحده    االت ی شهروند ا  دی، افراد 
متحده کار    االت یتوانند در ا  ی هستند که م   یکسان  طیواجد شرا  رشهروندانیغباشند.    طیواجد شرا

  یاز اسناد منقض   کیرا با استفاده از هر    کار خود  اجازهتوانند    یپناهندگان م  ایمهاجران    کنند.
متحده و   االت یمعتبر ا  یرانندگ  نامهیفدرال، مانند گواه I-9 فورماز اسناد مجاز    ی ب یترک  ای  شدهن

مدارک خاص ذکر شده در  نیستند    مجبور. افراد  نشان دهند  ت،یبدون محدود  ی اجتماع  نیکارت تام
 فقط نمونه هستند. ریاسناد ز  را ارائه کنند؛ ریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

کمتر   یهاگوری کت   

را   WIOAخدمات    ی بودن افراد برا  طیواجد شرا  ی اب یدر مورد ارز  شتریاطالعات ب
کار    یرو یو توسعه ن   ی عال   تحصیالتوزارت    WIOA  یرسم  ی راهنما  توان در  ی م
راهنما که    یسوریم کتاب  شهروند  یدر  ا  یخدمات  مهاجرت  برا   االتی و    ی متحده 

 ارک که انواع مختلف مد  یری. تصاودریافت نمود  است در دسترس  M-274کارفرما  
  ی خدمات مهاجرت و شهروند  یدر راهنما  دی توان  ی را م  دهند  ی مهاجرت را نشان م

 . دیابیمتحده ب االتیا تی متحده به اسناد منتخب سفر و هو  االتیا

اتوجه برا  طیبر واجد شرا  ستیچک ل  نی:    WIOA Title Iخدمات    یبودن 
خدمات  است   مرکزمتکار(    ی روی)ن فدرال،  قانون  طبق  مقابل،  در   .WIOA 

Title II  (افراد را  تحصیالت عالی ) ت یبر وضع   مبنی  یبه ارائه مدرک  مجبور 
 کند.  ی استخدام نم اجازهداشتن   ایمهاجرت 

متحده  االت ی ا ت یتابع  

ی دائم قانون میمق  
( "کارت  نی دارنده گر"  ) 

در    I-551داشتن مهر مهاجرت 
 ی پاسپورت خارج

 پناهنده 
: سند  یاز اسناد احتمال   ییاست. نمونه ها  واجد شرایط کار   شهی است و فرد هم  یدائم  یپناهندگ  تی وضع.  هبل

به    یکه به تازگ  یپناهندگان   گر،ی . از طرف ددی ساله قابل تمد  3  ای ،  2،  1دوره    کی با    I-766مجوز استخدام  
دهد.    یرا نشان م  یپناهندگ  تی وضع  هداشته باشند ک  یوتری کامپ   I-94متحده آمده اند ممکن است کارت    االتی ا
خوب   نی ا مدرک  مدت    یبرا  ی سند  به  استخدام  است.    90مجوز  اداره  از    شتری ب   ات ی جزئ روز  خدمات  سوی 

 متحده در دسترس است.  االت ی و مهاجرت ا ی شهروند

 ها زی و سایر گتگوری 

آزار و   لی که به دل ی )شخصپناهنده 
  افتی در یدر کشور خود پناهندگ تی اذ

 کرده است( 

  ی: گواهی از اسناد احتمال ی نمونه ا. توانند کار کنند یم شه ی هممتحده شده اند   االتی که شهروند ا یمهاجران . هبل
 متحده.  االتی پاسپورت ا ا ی ت یتابع

استخدام داشته   زهجا ا( ممکن است L2 ای  E)مانند   صادر شده  تر کم اییزی و های  گتگوری  ری افراد در سا احتماال.
واجد شرایط  فدرال ارائه دهد،  I-9  فورم شرایط الزمبرآوردن   ی( الزم را برایبتواند سند)ها  یباشند. اگر فرد 
 استخدام است. 

ساله    10  ی انقضا   خی اگر کارت آنها ممکن است تار  ی . حت توانند کار کنند  یم  شه ی همکارت    نی دارندگان گر.  هبل
 . ی : کارت اقامت دائم قانونی از اسناد احتمال ی نمونه ااست.  یرا نشان دهد، اما اعتبار آن دائم

  ی کارت رسم  نی گر  نکهی قبل از ا  متحده   االتی چند ماه اول اقامت در ا  یمهر را برا  نی از افراد ا  یاری بس.  هبل
 . I-551با مهر  ی : پاسپورت خارجی از اسناد احتمال ی نمونه ا. دن اخذ میکن  کنند افت ی خود را در

ن  یعال  تحصیالتوزارت     ی است. کمک ها و خدمات برا  مساویکارفرما/برنامه فرصت    کی  یسوری کار م  یرویو 
 . 711در  یسور یم امداددر صورت درخواست در دسترس است. خدمات  تیمعلول  یافراد دارا

از اسناد   ی نمونه اخواهد داشت.  I-766 سند کاری ،  داده شوداجازه کار  یی اگر به پناهجو . بعضی اوقات
 . I-766: سند مجوز استخدام  ی احتمال

  WIOA Title Iخدمات  طی هستند، واجد شرا J1  ای   F1  ییدانشجو  یزا ی و  یمتحده دارا  االتی که در ا  یافراد  خیر.
  ای دهد در محوطه دانشگاه    ی کار موقت داشته باشند که به آنها اجازه م  اجازهموارد ممکن است    ی. )در برخستندی ن 

  ی کار با بودجه فدرال نم   ی روی خدمات ن   افتی در   طی امر آنها را واجد شرا  نی کار کنند، اما ا  گری خاص د  طی در شرا
 کند.( 

ساله قابل    3 ای  2، 1دوره  ک ی هستند که   I-766بودن استخدام   ط ی سند واجد شرا  یمعموالً دارا  انی پناهجو. هبل
 . I-766بودن استخدام   ط یسند واجد شرا: ی از اسناد احتمال ینمونه ادارد.  دی تمد

   یستیتور هز یدارنده و 
ا  یافراد  .خیر   افت ی در  طی ، واجد شرا B2  ای   B1  ایزی موقت دارند، مانند و  توریستی  ایزی متحده و  االت ی که در 

کرده باشند )مثالً اگر به    افت ی استخدام را در  اجازه به طور جداگانه    نکهی مگر ا  ستند،ی ن   WIOA Title Iخدمات  
 (. باشند داده شد،  حی در باال توض مطابق آنچه ،یدنبال درخواست پناهندگ

که در حال حاضر در    ی )شخصپناهجو  
 است(  یمرحله درخواست پناهندگ

 یی دانشجو  هز یدارنده و 

 هستند؟ WIOA TITLE I  طیآنها واجد شرا ایآ                                مهاجرت  تینوع وضع


