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 خدمة األنباء إبرام للقادمني الجدد

ترتيب اولوياتك

#ItemDoneNot 
Applicable 

1

 التواصل مع اقرب كنيسة: تواصل مع اقرب كنيسة لسكنك ملعرفة ما هي
 االنشطة و الخدمات الكنسية و مواعيد االجتماعات و مدارس االحد اذا كان عندك
 اطفال. فتذكر دائما ان تضع الرب قبل كل شي فهو سر حياتنا و تذكر ان الرب

هو “الذي يفتح و ال احد يغلق و يغلق و ال احد يفتح” (رؤ 7:3)

2

 السوشيل سيكيورتي و الجرين كارد: اذا كنت قادم عن طريق الهجرة
 العشوائية سوف تقوم إدارة الهجرة بارسال السوشيل سيكيورتي و الجرين كارد

 علي عنوانك املسجل في املطار عند دخولك للبالد، في معظم الحاالت يصل
 السوشيل سيكيورتي و الجرين كارد في خالل بضعة اسابيع فال يوجد داعي

 للذهاب و التقديم عليهم. و لكن في بعض الحاالت ال تقوم ادارة الهجرة بارسال
السوشيل سيكيورتي فعليك الذهاب للتقديم و لكن عليك االنتظار اوالً ثالث اسابيع

3

 تطعيم اوالدك: اذا كان لديك اطفال اقل من ١٨ سنة، قم بالذهاب الي الطبيب
 املختص من اجل الحصول علي شهادة تطعيم امريكية. ال تنسي احضار شهادة

 التطعيم املصرية مترجمة معك عند الذهاب الي الطبيب. سوف تحتاج شهادة
التطعيم االمريكيه عند تسجيل اطفالك في املدارس

4

 تسجيل اوالدك في املدارس: اذا كان عندك اطفال قم في خالل االسابيع
 االولي من وصولك للبالد وفي أثناء انتظارك للحصول علي مستنداتك (اذا كنت
 قادم عن طريق الهجرة العشوائية) ، بتسجيل اوالدك في املدارس بدون الحاجة

 لالنتظار حتي تحصل علي السوشيل سيكيورتي او الجرين كارد. ابحث عن اقرب
مدرسة لسكنك او اقرب مكتب لالدارة التعليمية و قم بتسجيل اطفالك

5
فتح حساب بنكي: قم بفتح حساب في البنك فان ذلك سوف يفيدك عن التقديم 

للرخصة كاثبات لالقامة في والية كاليفورنيا.

6
تاجير خزنة بنكية: يفضل تاجير خزنة خاصة في البنك لحفظ مستنداتك املهمة 

او اغراضك الثمينة من السرقة او الضياع

7

 التقديم علي رخصة القيادة او البطاقة الشخصية: بعد وصول الجرين
 كارد و السوشيل سيكيورتي تقدم للحصول علي رخصة القيادة (اذا كنت قادم عن
 طريق الهجرة العشوائية) و ذلك سوف يساعدك في البحث عن عمل و الوصول الي

 الكنيسة و في انجاز كثير من االولويات بسرعة. ملحوظة:  كما شرحنا في
 صفحات سابقة يمكنك استخدام رخصة القيادة املصرية للقيادة في اول فترة من

وصولك و لكن يجب ان تكون الرخصة مترجمة
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8
شراء سيارة: والية كاليفورنيا يصعب التنقل فيها بدون سيارة، فبعد حصولك علي 

الرخصة قوم بشراء سيارة.

شراء تامني للسيارة: ال يمكن قيادة سيارة في الوالية بدون تامني علي الحوادث.9

10
تسجيل السيارة في اداراة املرور: قانون ادارة املرور في والية كاليفورنيا ينص 

انك يجب تسجيل السيارة عند شراها في غضون عشرة ايام.

11

االشتراك في خدمة االنقاذ السريع: ينصح االشتراك في خدمة االنقاذ السريع 
عن طريق شركة تامني السيارة او شركة AAA لالستخدام في حالة تعطل سيارتك. 
تقوم شركة AAA بتقديم خدمة انقاذ علي الطرق في حالة تعطلت سيارتك او حدث 

ثقب في االطار او اغلقت السيارة و املفاتيح بالداخل

12
 Welfare التامني الصحي و برامج املساعدات: اذهب الي اقرب مكتب

للتقديم علي التامني الصحي و املساعدات املالية لك و السرتك.

13
البحث عن عمل موقت: ابحث عن عمل موقت في اي مجال متاح حتي تجد 

وظيفة افضل في مجالك.

14
اعداد Resume: يجب تعديل الCV املصري ليناسب النظام االمريكي و الذي 

يسوف يساعدك في الحصول علي وظائف في امريكا 

15
 التقديم علي الكلية: اذا اردت التقديم علي الدراسة في الكلية يفضل االنتظار

ملدة سنة بعد وصولك للبالد الن ذلك سوف يكون اوفر لك


