
 خدمات دریافت شرایط واجد  پناهنده یا مهاجر  یک آیا که شوم  متوجه چگونه 
 OWD-102 است؟  I WIOA عنوان

 

  هافرصت  قانون I عنوان خدمات به دسترسی  دنبال  به که افرادی  همه

  مقررات  پوشش  تحت هستند، (WIOA) کار  نیروی نوآوری و

  هدح تم ایاالت قانون  مرتبط هایدستورالعمل و  برابر هایفرصت 

 188 بخش( 128-113 عمومی قانون) WIOA به. ک.ر .   هستند

 (. 38 قسمت  CFR  29) برابر  هایفرصت   و تبعیض عدم  مقررات
  شهروند باید افراد   ،I WIOA  عنوان تحت  خدمات دریافت   برای

  غیرشهروندان . باشند یشرایط واجد   غیرشهروندان یا متحده ایاالت

  متحده ایاالت  در کردن رکا به مجاز که هستند    افرادی شرایط   واجد

  را خودشان کار  مجوز  داشتن توانندمی  پناهندگان  یا  مهاجران.  باشند

  اسناد  از  ترکیبی یا نشده منقضی اسناد  از  یک  هر  از  استفاده با

  معتبر  رانندگی  گواهینامه  مانند  ،I-9 فدرال  فرم توسط  شده  پذیرفته

  .دهند  ننشا محدودیت بدون اجتماعی  تامین کارت  و متحده  ایاالت 

  دهند؛  ارائه را زیر  در   شده  فهرست خاص  مدارک افراد  نیست  الزم

 . هستند نمونه فقط  زیر  اسناد

  دفترچه در  توانمی را  WIOA خدمات برای افراد بودن شرایط واجد  ارزیابی  مورد در بیشتر  اطالعات

  خدمات ینماراه کتاب  در  و  میسوری کار  نیروی توسعه و  عالی آموزش  وزارت   WIOA رسمی راهنمای

  مدارک مختلف  انواع  دهندهنشان  تصاویر . یافت M-274 کارفرمایان برای  متحده  ایاالت مهاجرت و  شهروندی

  شهروندی  و  مهاجرت خدمات  از متحده ایاالت  هویت و  سفر   منتخب اسناد  راهنمای  در  توانیدمی  را مهاجرت

 .بیابید متحده ایاالت

 

 هستند؟ I WIOA واننع رایطش  واجد آنها آیا مهاجرت  وضعیت نوع

 یا تابعیت گواهی :احتمالی  اسناد  مثال. هستند  استخدام  به مجاز همیشه  اندشده  متحده  ایاالت شهروندان که مهاجرانی . بله متحده  ایاالت  تابعیت

 . متحده ایاالت  پاسپورت

 

 قانونی  دائم مقیم

 ( «کارت گرین» دارنده )

را    ایساله  10 قضایاریخ انت ایشان کارت الا احتما اگر  حتی. هستند  استخدام  ه ب مجاز همیشه کارت  گرین دارندگان ه. بل

 ی. قانون دائم  اقامت  کارت  :احتمالی مستندات  از   مثالی. است دائمی  وضعیت ،دهد نمایش

 

  رسمی  کارت گرین هاینک  از قبل  دارند، متحده االت یا در زندگیشان اول ماه چند برای  را  مهر این افراد  از  بسیاری  . بله خود  خارجی گذرنامهدر  I-551  مهر  اب  مهاجر

 . I-551  مهر  با خارجی  پاسپورت: احتمالی اسناد  از  اینمونه  .کنند  دریافت

 

 . است استخدام  به مجاز همیشه فرد   آن و  ستا دائمی وضعیت پناهنده . بله پناهنده

  دیگر،  طرف از .  تمدید قابل  لهسا  3 یا ،2 ،1 دوره  یک  با I-766 استخدام  مجوز سند : احتمالی  اسناد از هایینمونه

  را پناهندگی وضعیت  که باشند  داشته کامپیوتری I-94  کارت است ممکن  اندآمده  متحده ایاالت به تازگی به که پناهندگانی

  شهروندی  خدمات سوی   از  ی بیشتر جزئیات . است  استخدام مجوز معتبر  مدرک روز 90 مدت  برای سند این.  دهد نشان

 . است  دسترس  در متحده تالاای جرتیمها و
 

 رایج   کمتر هایبندیدسته
  خودش کشور در اذیت  و  آزار  دلیل  به که شخصی ) پناهنده
 ( است شده  پناهنده

.  است تمدید  قابل ایساله   3 یا ،2 ،1 وره دبرای  ه ک هستند  I-766  استخدام مجوز سند   یک  دارای معموالا  پناهجویان . بله
 .I-766  مستخدا ا مجوز  دسن  : تمالیاح اسناد  از  مثالی 

 
  درخواست فرآیند   در  حاضر حال در که  شخصی) پناهجو

 ( است پناهندگی
  سند  : احتمالی اسناد  از  مثالی. بود خواهد I-766 سند   دارای  باشد، شده داده  کار اجازه پناهجویی به اگر  . اوقات گاهی
 . I-766  استخدام مجوز

 
  برخی در . )نیستند I WIOA عنوان  خدمات شرایط   واجد  J1 یا F1 دانشجویی ای ویز  حتت ده متح  ایاالت در افراد .خیر دانشجویی   ویزای دارنده

  دیگر خاص  شرایط  در  یا دانشگاه  محوطه در   دهدمی  اجازه آنها به که باشند  داشته موقت  کار  مجوز است  ممکن موارد 

 (.دکننمی  فدرال  هودج ب با رکا نیروی  ات خدم دریافت  شرایط واجد   را آنها امر  این اما کنند، کار

 
  I WIOA عنوان خدمات برای B2  یا B1  ویزای قبیل از  بازدیدکننده  موقت ی ویزا یک  با متحده ایاالت  در افراد .خیر بازدیدکننده  یا توریستی ویزای دارنده

  درخواست برای  اگر مثالا ) باشند  کرده افت دری  را  استخدام جوزم جداگانه طور  به آنها اینکه  مگر نیستندواجد شرایط 

 (. باشند کرده  فرار  شد داده  توضیح باال در  که همانطور گیپناهند

 
  فردی  اگر . باشند داشته   اماستخد  مجوز  است ممکن( L2 یا E مانند) رایج  کمتر ویزای هایدسته   سایر  در افراد  . احتماال ویزا  هایدسته   سایر

  . است استخدام  به مجاز هد،د ارائه  فدرال  I-9 فرم  زامات ال  برآوردن برای را  الزم ( های)سند بتواند
 

 

 
 کار نیروی توسعه و عالی آموزش وزارت

 

 میسوری  مرکز

  یک میسوری  کار نیروی توسعه و عالی  آموزش وزارت

  کمکی  خدمات  و  هاکمک. است برابر  فرصت برنامه/کارفرما 

  دسترس در معلولیت رای دا افراد برای  درخواست صورت در

 . 711 شماره  هب میسوری رله  خدمات. است

 

  عنوان خدمات دریافت بودن شرایط واجد رب  یستل چک این :باشید داشته توجه لطفا  

I WIOA (کار نیروی) خدمات فدرال، قانون اساس بر مقابل، در د.دار تمرکز  

  بر مبنی مدرکی ارائه به ملزم را افراد (بزرگساالن آموزش) II WIOA عنوان

 د.کن نمی خداماست وزمج اشتند یا مهاجرت وضعیت

 


