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Ez a Letelepeciesi Utmutato az EgyesUlt Allamokba negy
ismertet6 fUzet dtdolgozasa, ameylyeket a Center for Applied Linguistics
1982-ben adott ki az Egyestilt Al lamok Department of State javoltabcil. Az
Otmutat6 az Egyestilt Al lamok Onkentes Szervezeteinek, a Center for Applied
Linguistics, az Egyestllt Allamok Menektiltsegelyz5 Programok Hivatalinak es
a Kormanykozi Kivandorlasi Szervezet kepvisela ktizos er'ofesziteseinek
eredmenye.

Habir ez utmutat6 tartalmat az Egyestilt Allamok Department of State
Menektlltsegelyzii Hivatalanak jcivahagyasaval fejlesztettek ki, a tartalom nem
ttikrozi sztiksegszeriien a Hivatal politikajat es nem kell ehhez a Szovetsegi
Kormany jcivahagyasat kerni.

A Department fenntartja ez Otmutat6 szabad szerzEii, nem kizarcilago es
visszavonhatatlan jogat sokszorositani, kiadni vagy Inds formaban hasznalni,
valamint hasznalatara allami celokra feljogositani valakit.
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ELOSZO

E Letelepedesi Otmutato celja segiteni onnek az tij eletmodba vald
beilleszkedesben az Egyestllt Allamokban.

Az Otmutato leirja a letelepedes else, szakaszat es azt a folyamatot
amelyen keresztul megy, mint tijonnan erkezett az Egyestllt Allamokba.
Ezeknek az informacioknak a celja felkesziteni Ont az else, nehany hetre egy
amerikai kozossegben es tajekortatcit adni az Egyestllt Allamokkban vale, elet
legfontosabb vettileteirOl, mint a munkavallalds, iskolaztads, kormanyzat,
torvenyek es fogyasztas.

Ennek az Otmutatonak mds nyelven is vannak viltozatai. Ezek a
«mdsnyelvii> valtozatok nem szcircil szcira yak; forditisai az thmutatonak, de
ugyanazokat az informaciokat kozlik.

Habit* ebben az Otmutatoban lev6 adatok ardnylag reszletesek es
segitseget nytijthatnak tigy az Egyestilt Allamokba vale, erkezes elOtt, mint
utdn, megis nem adhatnak meg minden informaciat amelyre szuksege lenne tij
eleteben az Egystilt Allamokban. Semmilyen tdjekortato titmutatds nem
mondhat el minden tudnivalot, mivel a letelepedes bonyolult folyamat. A
legertekesebb kincs az Egyestilt Allamok el.qmodjaba vale, sikeres
beilleszkedeshez egy nyilt, befogadOkepes elme es az On akarata, hogy
elfogadjon minden tij informaciat es tapasztalatot.

Minden jot klvdnunk!



I. FEJEZET

A LETELEPEDESI FOLYAMAT

A. BEVEZETES

Az EgyesUlt Allamokat, magat61 erthet6en, gyakran nevezik a bevandorlak
hazajanak. A mai amerikaiak nagyresze bevandorlOk leszirmazottjai, akik a
szabadsig es lehet6segek kereseseben elhagytak hazajukat es akik
emlekeznek az aldozatokra es a kemeny munkara, amelyek szUksegesek
voltak egy dj elet megteremtesehez egy idegen orszagban. Ez osszetett
nemzet, mely ertekeli a kulturalis sokrettfseget es orvend az tijonnan
erkez6knek, akik dolgozni es hozzajarulni akarnak a tarsadalom fejl6desehez.

Amikor a menkUltek egy tij orszagba erkeznek ahhoz, hogy a tarsadalomba
sikeresen beilleszkedjenek mint allando lakosok, a beilleszkedes felel6ssege
vegUI is sajat magukra harul. Viszont a letelepedesUk elejen valamennyi
segitsegre szorulnak. Ki vagy mi nytijthatja ezt az ideiglenes segitseget? A
vilasz erre a kerdesre egyUttmUkodes az onkentes szervezetek (voluntary
agencies) es az EgyesUlt AI !amok kormanya (U.S. government) kozott. Az
onkentes szervezetek maginjellea-, nem allami- es nem jovedelemet htizO
csoportok, t6bben kozUlUk vallasi kapcsolatokkal, amelyek sok eve reszt
vesznek a menekUltek letelepedeseben. Az tinkentes szervezetek a
menekUltek EgyesUlt Allamokba valo letelepedese erdekeben kozos
megegyezes alapjan dolgoznak a KUIUgy Miniszteriumrnal (Department of
State) es a MenekUltsegelyz6 Program Irodijaval (Bureau for Refugee
Programs) egyUtt.

A szOvetsegi kormany hozzajarulasa tijkelet6 fejlemeny a menekUltek
letelepedesehez. Amikor az EgyesUlt Allamokba el6szor fogadtak be
menekUlteket letelepedes celjab61, a maganjellea bnkentes szervezetekre
harult teljesen a letelepites felelossege es nem volt tillami hozzijarulds.
Fontos tudomasul venni, hogy az evek folyamin mindegyik onkentes szervezet
kifejlesztette a sajat letelepitesi eljarisit. Emiatt nagyon sokrettl a kUllinbliz6
dnkentes szervezetek tevekenysege egy kozoss:ig kereten belUl vagy tlibb
helyi kirendeltsegnek a tevekenysege ugyanannal az orszagosszervezetnel.
Mindemellett, a letelepedes els6 szakaszaban mindegyik tinkentes szervezet
gondoskodik arra!, hogy a menekUltek alapvet6 szUksegletei ki legyenek
elegitve es hogy a menekUltek segitseget kapjanak az EgyesUlt Allamoklun
valo eletmOd megismeresere.
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Letelepeciesi ()mutate; az EgyesUlt Allamokba / I Fejezet

1. BEUTAZAS ELOTT

a. Jcivihagyisok: Ii a menekUlt?

Az EgyesUlt Al lamok kormanya donti el (az EgyesUlt Al lamok torvenyi es
kivalasztasi kriteriumai szerint) azt, hogy kit fognak mint menkUltet elismerni
az EgyesUlt Allamokban.

Azoknak a szemelyeknek, akik menekUltjogi bebocsatist kernek, be keli
nytijtaniuk keresUket a Bevandorlasi es Honositisi Irodahoz (Immigration &
Naturalization Service INS) es szemelyes kihallgatison kell reszt venniUk az
INS egy hivatalnokinal. Az 1980-as MenekUltjogi Torveny 101 (a) (42)
szakasza ertelmeben menkUltnek szimit:

'«minden olyan szemely, aki hazajan kivUli orszagban, vagy akar mas
olyan orszagon kivUl tartOzkodik, ahol utoljara rendszeresen lakott,
es aki nem tud, vagy nem akar oda visszammeni es nem kepes vagy
nem akarja annak az orsztignak a vedelmet igenybe venni j61
megalapozott faji, vallasi, nemzetisegi, egy tarsadalmi csoportulashoz
val6 hovatartozasi, vagy politikai meggyazodese miatti Uldortetese
felelmeberm

Azon kivtil, hogy megallapitja, kit lehet befogadni az EgyesUlt Allamokba
es kit nem, az EgyesUlt Al lamok evente megszabja a bevandorlok szamat es
kovetelmenyeket hatiroz meg a menkUltek kivalasztasara. Az EgyesUlt
Al lamok kormanya donti el mely orszagokb61 es flirty menekUltet lehet
befogadni az EgyesUlt Allamokba. Az ossz menekUltek szaminak megengedett
fels6 hatira minden hivatalos &ben oktobert61 szeptemberig valtozik.
Szinten fels6 hatart szab annak is, flirty menkUltet fogadnak be a vilag
kUlonbt5z6 terUleteir6l. A menekUltek befogadisat of fOldrajzi terUletr6l
veszik figyelembe: Afrika, Kozelkelet, KeleteurOpa / Szovjettinici,
Latinamerika es Delkeletazsia. A jOvahagyott menekUltek szama nagyban
valtozik egyik terUletr6l a masikra; egyes terUletekr61 kevesebb menekUltet
fogadhatnak be, mig mas terUletekr6l Cobb ezer menekUltet is beengedhetnek.
7miatt egyike lesz azoknak a menekUlteknek, akik kUlonboz6 orszagokb61
Afganisztan, Eti6pa, Lengyelorszig, SzovjefuniO, Kuba, Vietnam es meg sok
mas orszagb61 erkeznek az EgyesUlt Allamokba minden evben.

Miutin az INS jOvahagyta a beutazast az EgyesUlt Allamokba mint
menekUlt, a letelepitesi tevekenyseget - vagyis a segitsegnytijtast az amerikai
diet els6 id6szakaban az bnkentes szervezetek bonyolitjak le. Ezek a
szervezetek tigy ertik, hogy a menkUltek az EgyesUlt Allamokat valasztottik,
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Letelepedisi litamtatd az hgyesult AlIamokbs / I Fejezet

ahol szabadsagban uj eletet kezdhetnek es igy feleldsseget villainak arra,
hogy segitsek 6ket uj eletUk elkezdeseben.

b.. Elismero nyilatkozat

Meg utazis el6tt minden menekUltnek, akit befogadnak az EgyesiA
Allamokba birtnely onkentes szervezet segitsegevel, aii kell irnia a
kovetkez5, iltalaban anyanyelven fogalrnazott 0ELISMERO
NYILATKOZAT»-ot. Ez kbtelez6 eljaras az Egyesult Allamokba vala
beutazishoz.

3
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ELISMER6 NYILATKOZAT
AZ ONKENTES SZERVEZETNEK

Sorszaim:

On rovidesen menekUltkent megerkezik az EgyesUlt Allamokba. Egy onkentes
Letelepedesi Szervezet fog °nen jcitillni es segitseget is fog nytijtani.

Az onkentes szervezet a helyi it:Stalk:Si/al vagy sajat er6fesziteseb6l biztositja a kezdeti
letelepedesi szolgalatokat.

A jcitaillis celja mine! hamarabb hozzasegiteni Ont a gazdasigi onallcisighoz, altalaban
munkavillalis titjan. A segitseg celja az, hogy el tudja litni sajat mat.

Hogy kifejezesre juttassa a jotillis megerteset es egyeterteset a jotallis felteteleivel,
kerjUk'irja ala a kovetkez6 nyilatkozatot:

1) Beleegyezem letelepedesembe barhol az EgyesUlt Allamok terUleten, ha nincsenek
rokonaim vagy baritaim, akik segiteni tudninak vagy segiteni akarninak.

2) Ha beleegyeztem letelepedesembe egy bizonyos vairosban, az erkezesem utin nem
varhatom el, hogy sithelyezzenek es segitsenek egy misik vi:osban.

3) Elfogadom a kezdeti elszaillasolist amelyet nekem es csaladomnak biztositanak.

4) Amennyiben munkakepes vagyok, barmely munkit elvallalok amely adoclik, akar
megfelel e munka szakkepesitesemnek, akar nem. Tudomisul veszem, hogy munkahelyet
valtortathatok egy kes6bbi id6pontban ha ez nem lenne megfelel6, de az onkentes
szervezet vagy a jcitillo nem koteles nekem segiteni mis munkahelyet talalni.

5) Tudomasul veszem, hogy sajat magam kell rendezzem tanulmanyaim bizositasit es
finansziroviiat. Leilet6seg van altalaban az angol nyelv elsajatitisara esti tanfolyamokon
tandij nelkUl is.

Twill Aiiiris

Datum Datum

A menekUlteket felkerik arra, h,gy irjak ala a fenti nyilatkozatot azert, hogy
tudataban legyenek annak, mi vir rijuk a megerkezesUk utin.
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c. Menai koltsdgek

A repUlese keltsegeL a Korminykozi Kivandorlasi Bizottsag
(Intergovernmental Committee for Migration ICM) kfficseinzi az EgyesUlt
Allamok kormanya altal letesitett alapbcil. A reptiles kOltsege ugyannorr61 a
repUl6terr61 az EgyesUlt Allamok barmely erkezesi pontjara egyforma es
minden esetben alacsonyabb, mint a rendes repUlesi dij.

Indulas el6tt ala kell irjon egy Fizetesi Katelezvenyt, amely szerint meg
kell teritenie az utazisi koltseget. Elvirjak, hogy visszafizesse ezt a kdIcstint.
A killcstin behajtasat a jotallo onkentes szervezet vegzi. Ezt az osszeget havi
reszletekben lehet visszafizetni, kezdetben talin egesz alacsony osszegekben,
yagy vissza lehet fizetni egyben is. A kolcson kamatmentes es addig all fenn,
amig teljesen vissza nem teriti. A megteritett bsszeget visszakUldik az ICM
irodanak es djabb menekUltek utazdsi kOltsegeire forditjak, akik le
szeretnenek telepedni az EgyesUlt Allamokban. Az On kolcsOne megteritese
lehet6ve teszi a jov6ben, bogy mas menekUltek is ugyanebben a segitsegben
reszesUljenek.

d. Tdbbletsdlyd csomag is US varnellendrzis

On mint minden nemzetkozi utas, 22 kg csomagot vihet magaval. Ezen
fe1111 mindenki sajal maga fizet a tobbletsdly szallitislert. Sem az ICM-nek,
sem az onkentes szervezeteknek nincs penz alapjuk nagyobb sulyu csomag
szallitasa kifizetesere. A tobbletsdly valamint haziallatok szallitisinak
felteteleit meg kell erdekl6dni az onkentes szervezeLeknel az EgyesUlt
Allamokba valci kiutazas

Az EgyesUlt Allamok torvenye megtiltja bizonyos aruk bevitelet az USA
terUletere, mint pld.: kabitoszereket, gyUmolcsot, novenyeket, zoldsegeket es
friss Mist. El6irt gydgv :zereket beengednek. Meg az indulds el6tt fontos
megbeszelni az Onkentes szervezettel a vamszabalyokat.

2. LETELEPEDES

a. Elvirisok

A letelepedese siker& inkabb a sajat magatartisa, mint az ott kapott
segitseg hatarozza meg. Tudataban kell Lennie annak, hogy az amerikaiak
iltalaban ertekelik az «Octane,» viselkedest. Habir az onkentes szervezeteknel

5
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Letelepedesi Ihmutat6 az Egyesult Allamokba / I Fejezet

dolgozci alkalmazottak meg probaljak megmutatni a helyes iranyt es segitenek
Onnek megerteni a kUlonbseget az amerikai es az el6bbi eletforma kbzbtt, 6k
megis elvarjak, hogy kezdemenyez6 Iegyen elete felepiteseben az EgyesUlt
Allamokban.

Ha munkakepes, elvirjak, hogy munkaba alljon es mine) hamarabb eltartsa
magat, meg ha a munka nem is kozeliti meg az azel6tti tevekenyseget vagy
nincs is jai fizetve. Ha szUkseges a nyelvtanulas, elvirjak, hogy a munka
mellett angolul is tanuljon. A Iegjobb, ha nekifog angol nyelvet tanulni rogtOn
miutin elhatarorta, hogy Ietelepszik az EgyesUlt Allamokban es azalatt az id6
alatt, mig varja a beutazist a menedeket nytijtci orszagba.

Elvarjak, hogy fUggetlenUI eljen mindenfajta segitseg nellcUl, tanuljon meg
bnallonak lenni es tartsa el csaladjat. A sikere attol fUgg, mennyire sajatitja
el az amerikai torvenyeket es viselkedesi szabalyokat. Nem kell hitat
forditania sajit ertekeinek, de meg kell ertenie az amerikai ertekeket, hogy
beilleszkedjen az amerikai eletformaba. Habir a legtobb jotalla es
letelepedessel foglalkozo alkalmazott megerti, hogy menekUltnek lenni nehez
megprcibaltatis es hogy a beilleszkedes idiot vesz igenybe, mindemellett
elvarjak a menekUltt61, hogy minel hamarabb fenntartsa sajat magat.

b. A menektatsegely

Minden onkentes szervezet meg az erkezes elatt el6kesziti a letelepedest
az EgyesUlt Allamokban es megszervez bizonyos szolgaltatasokat ami a
fogadtatist es a menekUltek elhelyezeset illeti. Jelenleg az onkentes
szervezetek egy egyszeri szereny menkUltsegelyt kapnak a szovetsegi
penzalapbol az erkezes el6tti el6keszUletekre es hogy a Ieteleped6
menekUltek kezdeti szUksegleteit kielegitsek. A szervezetek kozpontjai dontik
el szerz6deses alapon, hogyan hasznaljak fel ezt a segelyt.

Mivel a letelepedes hosszas es koltseges folyamat lehet es mert a
kormany altal nytijtott segely nem elegend6 minden szUksegIet kielegitesere,
az onkentes szervezetek gyakran kerik az onkentesek segitseget is, hogy
kipdtolja'k a kapott segelyalapot.

c. Jdta'llcar: ki a jdtsalci?

Az bnkentes jcitallok egyenek, vagy csoportok, mint peldaul felekezetek,
zsinagorigalc vagy etnikai klubck. Ezeket a szemelyeket, vagy egyenekb61 all6
csoportokat, legtObbsz6r «sponsor»-oknak nevezik. Ezek az emberek
joindulatbol es onkentesen ajdnlja'k fel segltsigUket. Ok megertik a
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nehersegeket, amelyekkel ktlzdenek a menektIltek amikor beilleszkednek egy
olyan eletformaba, amely idegen szamukra. Legtobbsztir IctSzepjlivedelma
amerikaiak, akik ismerik a nehersegeket ami a munkavallalast, a munkahely
megtartisit valamint szamlik es adcik kifizeteset es gyermekek iskoliztatisit
illeti. Az onkenteseket nem fizetik azert, hogy segitsenek Onnek es nem
katelessiguk ezt tenni, 6k csupa'n segiteni szeretndnek.

Ha a menektIltek rokonukhoz vagy baratukhoz mennek, az onkentes
szervezet ugyantigy tamaszkodhat a rokonra vagy a baratra, hogy segitseget
nytijtson, mint barmely mis idegen jotallora. Tobbnyire a menektIlteket
els6sorban az onkentes szervezet alkalmazottai segitik. Miskor egy
kombinaciti alakul ki a fennebb emlitett lehet6segekb61.

Emiatt az onkentes szervezet letelepedesi el6kesztlletei mellett a
«sponsora» az, aki gondoskodik, hogy a kezdeti sztlksegletei ki legyenek
elegitve, aki lehet Onkentes szemely avagy csoport, barat vagy rokon vagy
akar Icepvisel6je a szervezetnek. Viszont az onkentes szervezet az, aki a
vegs6 felel6ssiget viseli, hogy a menktIlt kezdeti sztlksegletei ki :egyenek
elegitve. Az On tinkentes szervezete az els6fokti j6tall6ja.

d. Megerkezes

Megerkezeskor az EgyestIlt Allamokba mindenkire varnak a rept116teren,
ahol at kell esni az US vamvizsgalaton; feltIlviszgaljak az iratokat es az INS
kivahagyja a belepest; aki folytatja titjat, azt segitik atszallni a kovetkez6
reptIl6jaratra. Az cerkezesi» rept116teren varja rokona, baratja, az onkentes
jcitall6 vagy a szervezet letelepedessel foglalkozo alkalmatottja es elviszik a
lakhelyere.

Elszallisolhatjak egy szobaba vagy lakasba, melyet el6zetesen
el6keszitettek vagy ideiglenesen kaphat egy szobat egy olcsobb szallodaban,
amelyet az 15nkentes szervezet szerzett vagy lakhat egytltt mis menktIlt
csaladdal, rokonokkal, baratokkal vagy valaki missal a kozossegb61. Ha
ideiglenes lakast kap, az ott eltoltott id6 att61 fUgg, milyen hamar tali!
maganak munkat.

A letelepedesi folyamat kereten beltil a rokonok, baratok, onkentesek
vagy szervezeti alkalmazottak segiteni fognak beilleszkedni az tij kozossegbe.
Ugyanakkor:

I. Segithetnek alland6 lakast talilni.

7



Letelepedesi utmutatd az Eayestilt Allamokba / I Fejezet

2. Segithetnek megszerezni a Tarsadalmi Biztosito kartyit. A kartya
kervenyezesenek elismerese sztlkseges a munkakereseshez.

3. Megmutatjak, hol lehet jutinyosan visarolni es igy pent megtakaritani.

4. Megmutatjak a helyi tbmegkOzlekedesi eszkOzbk hasznalatat
(autdbuszoket es/vagy vonatoket) es megmutatjak azokat az tit-vagy vastit
vonalakat, amelyeken hazulrdl ktllOnbOz6 helyekre oda es vissza kozlekedhet.

5. Megmagyarizzak az amerikai szokasokat es tOrvenyeket.

6. Segitenek beiratni a gyerekeket az iskolaba.

7. Tanaccsal latjak el, vagy segitenek munkahelyet tal4Ini.

8. Segitenek megismerni mas kOzOssegi szolgaltatasokat a kOrnyeken a
kOvetkez6 modon:

a) elkUldik vagy elviszik, ha sztlkseges, orvosi vizsgalatra egy
ktizegeszsegtlgyi klinikara. Lehet, hogy sztlkseges lesz alavetni magat orvosi
vizsgalatnak rOgton megerkezese utan az Egyestllt Allamokba. 1\16ha az
amerikai munkaaddlt, iskolak vagy tirsadalmi kirendeltsegek caszsegtigyi
bizonyitvanyokat kernek.

b) KOzOssegi vagy magan angol nyelvtanfolyamot keresnek
menekUlteknek vagy Onkentes segitseget nytijtanak a nyelvtanulasban.

Ha szUksedes, valamennyi idiot ttilthetnek el Onnel megmusatni lakisa
berendezesenek hasznalatat vagy felhivni a figyelmet arra, hogy milyen
anyagok vagy felszerelesek lehetnek veszelyesek, felkereshetik, hogy
kerdesekre feleljenek vagy egyszerden segitenek abban, bogy tigy erezze,
bogy most mar tagja az tij kortissegnek.

Ahanyszor csak lehet, forduljon segitsegert el6szer (1) a rokonahoz, a
baratjalioz, bnkentes jotalldjahoz (ha van ilyen), azutan (2) az Onkentes
szervezet helyi vagy kbrzeti irodajahoz 6s csak legultoljara, (3) ha mishonnan
nem On segitseg, az orszagos szervezethez.

TObb ktSzOssegben segitseget kerhet olyan helyi tarsadalmi
kirencleltsegekt61, amelyek nincsenek hivatalos kapcsolatban a menekUlt
letelcpedesi szervezetekkel. Azon kivtll, hogy segitik a helyi lakosokat, ezek
a kirendeltsegek segithetnek a menkUltekenek is.
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Tekintet nelktil arra, hogy mit tehetnek Onert, fontos kihangstilyozni, hogy
bn az, aki vegUl is felel6s a sajat sikeres letelepedeseben. Elvirjak, hogy
kezdemenyez6 legyen elete kiepiteseben az EgyesUlt Allamokban. A sikere a
sajat teljesitmenye lesz.

3. TORVENYES STATUS

a. MenekUlt stitus

1-94-es nyomtatviny: Beutazisat az EgyesUlt Allamokba a menekUlt
status alapjan engedelyeztek. Amikor el6szor erkezik az EgyesUlt Allamokba,
a Benvandorlisres Honositasi Iroda (Immigration and Naturalization Service)
validalja az I-94-es nyomtatvanyt, ezzel felhatalmazist adva az USA-ban
wild tartOzkodishoz es munkavallallishoz. Ez a kirtya lesz a legfontosabb
irata addig, amig megkapja az eland° ottartozkodisi jogot (green card zold
kartylit) az EgyesUlt Allamokban. Orizze biztonsagban es vigyazzon, hogy el
ne veszitse. Masolatot kell rola kesziteni sajat haszndlatra. Ha a karta
elveszne, a misolaton megvannak az adrttok az irat helyettesitesere. A
kirtyan van az On nyolc szimjegytl, A bettivel kezd6c1O iktatasi szdma, mint
idegen allampolgar. Az idegenek ikatisi szamit siltaldban «A» szamnak
ismerik.

Whiny dolog, amit tudni kell a menekUlt stitusrdl

1. A menekUltek az orszagban torvenyesen tartOzkodhatnak es «menekUlt
statusban» maradhatnak addig, amig csak akarnak. Viszont joguk van statust
viltortatni «sillandO iakheytl idegen» («permanent resident alien») statusra,
miutin egy evet tartOzkodtak az Amerikai EgyesUlt Allamokban azzal a
feltetellel, hogy nem sertik meg az EgyesUlt Allamok torveneit.

2. Ha szUkseges, 2 menkUltek utazhatnak az EgyesUlt Allamokon kivUlre
is, de el6szor az INS-t61 egy MenekUlt Utazisi Okmanyt «Refugee Travel
Document» kell szerezzenek. Az INS ezen eljdrsishoz, amelyet nem minden
esethen hagynak jOva, illeteket rO ki. Ezen okmany alapjan vissza terhet az
EgyesUlt Allamokba, megtartvan menkUlt stitusit. De el6z6leg ajdnlatos
megkerdezni az OnIcentes szervezetec, miel6tt tervezne utazassit. Van nehany
szabily, amelyet tudomisul kell vennie. Peldaul, ha visszater sajat orszigaba,
egy ilyen latogatas ellentmond a menkUlt statushoz valO igenyenek. Ezt tigy
ertelmezhetik az US bevandorldsi hatOsagok, mint onkentes lemondisit a
menkUlt stitusrOl az EgyesUlt Allamokban es lehet, hogy nem engedik meg
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egyszer beutazni. Ogyszinten, eredeti orszaga megakaddlyozhatja
visszatereset az EgyesUlt Allamokba. Azoktdl az orszagoktol ahova utazni
szeretne, beutazisi vizumokat kell kerni es azon orszag pedig megtagadhatja
a vizum megaddsat. Az onkentes szervezet segithet kitOlteni a szUkseges
nyomtatvanyokat, hogy megkaphassa a MenekUlt Utazasi Okmanyt az INS-t61.

3. Ahhoz, hogy a menkUlt hazastarsa es kiskord, nem hdzas gyermekei
kOvessek (S.: az EgyesUlt Allamokba, be lehet adni a kervenyt csaladegyesites
vegett. Ezt az eljarast 93-as vizumnak nevezik. Mivel ez kozvetlenUl erinti a
menkUlteket, az eljartis reszletesen le van irva a kovetkez6 szakaszban.

h 93-AS VIZUM: Hisastirsat is Estoril, nem Ideas
gyermetet csalidegyesitise: Az 1980-is MenekUltjogi
Torviny 207 (c) (2) mimes

Az EgyesUlt Al lamok kormanya elismeri, hogy tobb menkUlt a hazdjabOl
wild tavozas alkalmaval otthagyja hdzastarsat es gyermekeit, vagy mds modon
szakad el t6lUk. A fennall6 szabalyok szerint amint a menekUlt megerkezik az
EgyesUlt Allamokba, kerheti, hogy kihozhassa az USA-ba fennebb emlitett
csaladtagjait.

Azok a menekUltek, akiknek hazastarsaik vagy kiskord gyermekeik vannak
kUlftildtin tato! fUggetlefiul, milyen nemzetisdgUek vagy melyik orszigban
tartazkodnak, ertesiteniUk kell az onkentes szervezetUket es segitseget kell
kerjek a szervezetnek a 93-as vizum kervenye beaddsdhoz a sajat nevtlkben.

A 93-as vizum csupan a menektilt hazastarsa es kiskord, nem hazas
gyermekeinek beutazisa engendelyezesere vonatkozik. A vizum nem
garantalja, hogy az illet6 orszig kormanyhatosaga jcivahagyja a hazastars
vagy kiskord gyermekek kiengedeset.

A menekUltek a 93-as vizumot csak az EgyesUlt Allamokba vald
megerkezesUk uta'n kerhetik es csak ha a hazassdguk azelott jtitt !etre,
miel6tt jOvahagytak beutazasukat mint menkUltek az EgyesUlt Allamokba.
Azok a menekUltek, akik 93-as vizumot kervenyeztek, minden
lakhelyvaltortatasukat kozolniuk kell az onkentes szervezettel egeszen addig,
amig a csaladjuk egyesUl.

A hazastarsak es kiskord, nem hazas gyermekek akik 93-as vizummal
erkeznek az EgysUlt Allamokba csaladegyesites alkalmaval, megkapjak a
menekUlt statust.
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c. Allsndo lakhelyJ stitus

I-551-es nyomtatviny: Miura') egy evet ttilttittek az EgyesUlt
Allamokban a belepes napjatc51, a menekUlf,:ek kervenyezhetik az callando
lakkhely6 statust. A menekUltek statusvaltortatisa eljargisahoz az INS nem
re, ki illeteket. A menekUltek annal az INS frothing(' kell kervenyezzek,
amelyhez a jelenlegi lakhelyUk tartozik. A status valtortatisival a
menekUltek tij nyomtatvanyt kapnak, az I-551-es kartyat. Ez preselt kartya
fenykeppel, amelyet dgy ismernek, mint fatild kartya», kgreen card4. Az
allandO lakhelyt1 statust nem adjak meg automatikusan. A legttibb tinkentes
szervezet segit kittilteni a megfelel6 tfrIspokat es el6terjeszteni 6ket az
INS-nek. Mivel hivatalos kapcsolatban vannak az INS-el es ismerik a
kovetelemenyeket, megel6zhetnek felesleges problemikat.

Whiny dolog, amit tudni kell az callandd lakhelyih statusrdl

1. Az allando lakhelyt1 idegenek, ahogy az elnevezes is mutatja, allando
lakosoknak vannak nyilvinitva az EgyesUlt Allamokban. Ebben a statusban
maradhatnak egesz eletUk folyamin anelkUl, hogy honositott allampolgarai
legyenek az Amerikai EgysUlt Allamoknak.

2. Az allandd lakhelyt1 idegenek bevonulhainak az EgyesUlt Al lamok
hadseregebe.

3. Az allando lakhelyyel rendelkeek utazhatnak az EgysUlt Allamokon
kivUl, de el6bb meg kell kapjak az INS-t61 a visszautazasi engendelyt
(42e-Entry Permia Ez az irat ket evig ervenyes. Az INS egy ilieteket rd ki
ehhez az eljarishoz. Azoktol az orszagoktol, amlyeket meg szeretnenek
latogatni, beutazgisi vizumot kell kerni. Kanadaba es Mexikaa vale, utazishoz
eleg a «zold kartya» (nem szUkseges visszautazasi engendely vagy vizum).

4. Az titian& lakhelyt1 idegenek folyamadvanyt ayujthatnak be
hazastarsuk es barmely kiskord, nem inizas gyermekeik kihozisa vegett.
Ezeket a folyamadvanyokat ha javahagytak, az EgysUlt Al lamok bevandorlasi
ttirvenye szerint ongisodrangti kedvezmenynyel rendelkez6knek» min6sitik. A
hazastarsak es nem hazas gyermekek akik beutazasi jogot nyernek ebben a
min6segben, bevandor16 statussal rendelkeznek. A vizumok szima ebben a
kedvezmenyben korlatozott, az eljaris nehany htinaptal par evig eltarthat, mig
a hazastars vagy nem hazas gyermekek megkapjak a javahagyast mint
bevandorkik.
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d. Allsopolgirsigi storms

Az amerikai allampolgarsag kivaltsig, nem jog vagy ktitelseg. A
menekUltek US allampolgEirsagot kerhetnek a beutazasuk dituma utin 5 evre.
Whiny ktivetelmeny:

1. (Allan& lakhelyd» szatusvaltortatis.

2. Legalabb 30 hanapos EgyesUlt Allamokban val6 tartdzkodas es
esetenkent nem ttibb, mint 6 hanapos tivollet. (Ha el szeretne hagynni az
EgysUlt Allamokat tObb, mint hat hanapra egy alkalommal, meg kell
erdekl6dni, mennyiben befolyasolhatja ez az allampolgarsag megnyereset).

3. Buntetlen el6elet.

4. A Kommunista Partnak nem onkentes tagja.

5. Alapvet6 ismeretek az EgyesUlt Al lamok ttirtenelmeb61 es
kormanyzatab61.

6. Alapbet6 angol neylvtudis (beszed-, olvasis- is iriskeszseg).

7. JO erktilcsd magatartas.

8. Legalabb hat hdnapig abban az allamban %mid tartdzkodas, ahol
kervenyezi az allampolgarsagot.

A kervenyeket az US allampolgarsig megszerzesere be kell nytijtani az
INS-nek. Egy eskUtetellel egybektittitt maganbeszelgetes alapjan dontik el,
hogy megadjak-e vagy sem az EgyesUlt Allamok allampolgarsigi statusat.
B6,'ebb felviligositast az INS iroda vagy az onkentes szervezet adhat az US
allampolgarsag kervenyezese es a ri wild NIceszUles erdekeben. Az
allampolgarsag megszerzesenek eljarisdert az INS illeteket 1.6 ki.

A honositott Eillampolgaroknak vannak kiviltsigaik. Pe !dill!, mint
honositott illampolgarnak, joga van US dtlevelhez. Meg kell viszont jegyezni,
hogy ttSbb orszagba val6 beutazashoz vizzsmokra van szUkseg. Mint US
allampolgar, valasztasi joggal rendelkezik; mint US allampolgar, kerheti az
INS-t6I a hazastarsa, szUlei, barmilyen elcttkord hazas vagy nem hazas
gyermekei, valamint testverei kivandorlasit az EgyesUlt Allamokba. Ezerkr61
a kervenyezesekr61 b6vebb felvilagositist be lehet szerezni az INS-tol vagy
az tinkentes szervezett6l.
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4. NEHNY GYAKORI FELREERTES

Az EgysUlt Allamokban toltott els6 honapok fontosak es tobbszor
nehersegekkel jarnak. Dacira annak, hogy nick hallhatott az eletformarOl az
EgyesUlt Allamokban, lehet majd dot taltilja, hogy a valasig mas. Oka ki kell
ertekelje elkepzeleseit. A gyakarlut azt mutatja hegy nehany menekUlt
irrealis elkepzelesei amikor megerkezik, egyike azoknak a tenyez6knek amely
tigy talk, hogy gatolja a letelepedesi folyamatot es a beilleszkedest.

A menekUltek re virjak el: hogy a jaill6k vagy onkentes szervezetek
drake ellassik 6ket elelemmel, lakassal es segitseggel; ne virjak, hogy az
els6 munkahelyUktin jai fizessek 6ket vagy hogy olyan munkat kapjanak amely
hason16 az azeichti foglalkozasukhoz; ne vat* el, hogy az tinkentes szervezet
fizesse iskolaztatasukat; ne kepzeljek, hogy munkahelyeket utasithatnak
vissza es megis kaphatnak anyagi segitseget az tinkentes szervezett61.

Allabb felsorolunk nehany fontossabb dolgot, amit gyakran felreerthetnek
egyes menkUltek es melyek elbatortalenithatjak 6ket. Jo tudomasul venni
ezeket a tenyeket es szem elthi tartani, hogy id6vel es tUrelemmel a legtlibb
problema megoldodik.

1. Whiny menkUlt tigy gondolja, hogy az tinkentes letelepeclesi szervezet
horta 6ket az EgyesUlt Allamokba es emiatt ortikke kell gondoskcdjon rciluk.
Ez felreertes. A menekUltek sajat elhatirozasukbOl kervenyeztek
letelepedesUket az EgyesUlt Allamokba es felel6sek tetteikert. Az tinkentes
szervezetek segitenek a letelepedes kervenyezeseben es az eljardsban,
valamint a letelepedesben a megerkezesUk utan. De az tinkentes szervezetek
nem viszik ki a menkUlteket az USA-ba; a menekUltek kerik a beboesitast;
Ictilcstint kapnak az utazishoz az EgyesUlt Allamobka es az EgysUlt Al lamok
kormanya hagyja jaw( beutazsisukat.

2. Rtividesen a megerkezes utin nehtiny menkUlt tigy erzi, hogy nem tud
beilleszkedni az EgysUlt Allamok eletformajaba vagy cs; ladottnak erzi magat,
hogy az tij elete nem eleg gyorsan alakul ki. Ilyenkor kerni kell az onkentes
szervezet tanicsit es titmutatisit. Ugyanakkor 4;udomasul kell venni, hogy
visszaterese a menedeket nytijui orszagba vagy mas arszagba nem mindig
lehetseges; ez fUgg a menkUlt sajat anyagi helyzetet61 es a bevandorlasi
Ictivetelmenyeit61 annak az orszignak, ahova menni szeretne. Az tinkentes
szervezetek nem tudjak rendezni ezeket az Ugyeket. A kereseket a
menekUltek tinker:es visszatelepededesehez hazajukba az EgyesUlt Nemzetek
MenekUltUgyi FeIs6 Tanicsa United Nations High Commission for Refugees
(UNHCR) intezi, amely ezekkel az Ugyekkel van megbizva.

13

22



Letelepedisi Utmutatd az Egyesalt Allamokba / I Fejezet

3. Az onkentes szervezetcknek nem kOtalessigUk segiteni azokat a
menekUlteket, akik elkoltoznek eredeti letelepedesi terUletUkr61. Ez
vonatkozik arra is, ha a menekUltek visszakoltoznek eredeti letelepedesi
terUletUkre. Az On javara vsilhat, ha az onkentes szervezetet ertesiti a
regisztrilismil az utazasa e16tt, ha baratai vagy rokonai vannak az EgysUlt
Allamokban. Az onkentes azervezet megprdbilja Ont hozzajuk kozel
elhelyezni.

4. Az onkentes szervezeteknek nincs alapjuk fizetni iskolaztatisat. (Nezd
a Pelet6ttek Iskolaztatasardl sz616 fejezetet.)

5. Whiny menekUlt azt gondolja, hogy az USA-ban az orvosi ellatis
ingyenes. Ez tevedes. Esetenkent lehet kapni orvosi biztositist a
munkaaddt61 vagy lehet visarolni szemelyes orvosi biztositast. Az orvosi
ellatas fizetesevel kapcsolatos tudnivalokat a helyi szervezett61, jotallojit61,
baratait61 es rokonaitol vagy kozegeszsegUgyi alkalmazottakt61 lehet
megszerezni. (Nezd az Amerikai EgeszsegUgyi Ellatist)

6. Neha a menekUltek azt hiszik, hogy az onkentes jotallok fizetest kapnak
azert, inert segitik cSIcet. Ez nem igaz. Azok a szemelyek vagy csoportok akik
onkentesen segitik a menkUlteket a letelepedesben, ezt nagylelktisegb61 es
jdindulatb61 teszik.

7. A menekUltek nem kivetelezettek az EgysUlt Allamok torvenyei aI61.
On es csakis On az, aki felel6sseget kell villaljon barmilyen termeszettl
addssigaert. EzenkivUl senki mas nem felel6s barmely olyan
bacselekmenyert, amit esetleg elkOvetne. (Nezd: US Kormanyzat es
Ttirveny)

S. KULTURALIS BEILLESZKEDES

aki egy tij orszagban telepedik le, megerkezese utan bizonyos id6n
belUl valamennyire tapasztulja az tigynevezett «kulttirsokkot» (culture shock).
A kulttirsokk az az erzes, amikor valaki elesettnek es hatranyban lev6nek erzi
magat egy tij orszagban, ahol nem besz4li a nyelvet es nem erti az ottani
szokasokat.

A kulttirsokk az tij es teljesen mas eletmodb61 ered valamint abb61 a
tenyb61 is, hogy valaki nem tud a hazajaban megszokott korUlmenyek kozott
elni.
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A kulttirsokk jelensegei kozott lehet az a luitrinyos erzes, hogy nem kepes
elvegezni azokat a mindennapi teend6ket, amelyeket otthon elvegzett, mint
peldiul a bevaistirlast, kozjirmdvek, utcai telefonok hasznalatat vagy feliratok
megerteset. EzenkivUl meg a csalidtagok beilleszkedesi neheszsegei is
hozzajarulnak a kuktirsokk fellepesehez, valmint a ktIlOnboz6 etnikai
csoportokhoz yak; idegenkedes is.

A kulttirsokk f6 oka lehet a tehetetlenseg, hogy nem tudja erzelmeit es
velemenyet elmondani bartitainak vagy rokonainak, mivel egy tij orszagban
lakik. Akiknek nines csalidja vagy baratja az USA *)an annak a
beilleszkedes kUlontisen nehez lehet.

Habir a kulttirsokk id6nkent nyomasztd lehet, tudni kell, hogyan kerulhet6
el a depresszio kifejl6dese. Ha beau! a kulttirsokk, ajanlatos a ktsvetkezdket
tenni.

1. Ne engedje gitlasait kifejl6dni az angol nyelv hianyos ismerete miatt.

2. Mittel hamarabb sajatitsa el az angol nyelvet ammenyire csak lehet es
gyakorolja minden alkalommal.

3. Szerezzen amerikai bartitokat es Iegyenek kozos programjaik.

4. Tanulmanyozza az amerikai eletmodot es kapcsoladjon be az ottani
eletbe dgy a munkahelyen mint szabadidejeben.

5. Nezze a televizicit es beszelje meg a programokat es a reklamokat
amerikai baritaival akik megmagyarazhatjak, hogyan ttlicrozi a televizid az
amerikai kultdrit es ertekeket.

6. Iratkozzon be angol nyelvtanfolyamra, ahol olyan emberekkel
talalkozhat, akikkel meg tudja osztani es beszelni problemait.

7. Kapcsolddjon be az eredetehez tartozo etnikai szervezetbe, ahol
megkaphatja a szUkseges tamogatist. Mivel az EgystIlt Allamokban
batoritanak mindenkit sajat szolcasainak es hagyomanyainak fenntartasdra,
vannak etnikai szervezetek, amelyek kikapcsol6disi es tirsadalmi
tevekenyseget nytijtanak, valamint egyeb segitseget is, mint peldaul Ingot
nyelvdralcat vagy tijekortato programokat.

8. Kapcsolodjon be azokba a tevekenysegekbe, amelyekben ortSmet lelte
hazdjaban.

15

24



Letelepeclesi Otatutatd u Egyesult Mlamokba / I Fejezet

9. Beszeljen a jotallajival vagy baratjival azokrdl a problemikr61,
amelyekkel a beilleszkedes folyamin kUzd.

10. Csalidtagjaival tirgyalja meg rendszeresen a beilleszkedesi
nehersegeket. KUltSnboz6 irl6ktSzokben es kUldnboz6 modon a csalid minden
tagja keresztUleshet a kulttirsokkon. Meg a gyermekeknek is vannak
beilleszkedesi problemiik.

11. Ha id6nkent elkeseredhet is, legyen tUrelmes. Az tij kulttiraba vald
beilleszkedes idiot igenyel.

B. KCVETKEZTEITS

Azert probaltuk leirni a letelepedesi folyamatot, hogy a menekUltek
tudomsisul vegyek, tulajdonkeppen mire is szamithatnak. Az onkentes
szervezetek tigy velik, hogy a menkUlteknek a vagyaik nagyoknak kell lennie,
es a szabadsig es lehet6segek felemelhetik 6ket olyan magasra, amennyire
tehetsegUk es kemeny munkijuk szerint eljuthatnak. A menkUlteknek meg kell
erteniUk, hogy ezek a vagyak nem teljesUlnek rbgtbn megerkezesUk utin.

Tobb ember szamara az tij kulttiriba vald beilleszkedes nehez es
meger6ltet6. Azoknak a menkUlteknek vannak a legtobb neheszegeik, akik ttil
sokat varnak el rogton megerkezesUk utrin. 6k csalcidottnak, dUhosnek vagy
szomortinak erezhetik magukat, mert nem segit annyit a jotalldjuk, amennyit
elvartak tole, vagy inert az els6 munkahelyUk nem a szakmajuk terUleten van,
vagy inert els6 eletkorUlmenyeik nem olyan jdk, mint ahogy azt elkepzeltek.

A legtbbb esetben jobbra fordulnak a dolgok kemeny munkival,
tUrelemmel es id6vel. Ha a letelepedesi folyamatot a menkultek jobban
megertik, er6feszitesUket -.-:s energidjukat jobban tudjak gyUmolcsortetni
onillosiguk, celjaik es idealjaik eleresehez.
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IL, FEJEZET

MUNKAVALLALAS AZ EGYESULT ALLAMOKBAN

A. BEVEZETES

Mint az EgyesUlt Allamokba Land menekUlt, tudataban kell legyen annak,
hogy az amerikaiak ertekelik az dnallOsigot («self-reliance»). Ha
munkakepes, elvarjak, hogy minel hamarabb munkat villaljon es eltartsa sajat
magat meg akkor is, ha a munka nem felel meg azel6tti fogialkozisanak es
nincs is jcil fizetve. Elvarjak, hogy minel hamarabb gazdasagilag onalld
legyen. Az amerikaiaknak az a velemenyUk, hogy aki munkakepes, annak
dolgoznia kelt es nem szabad masokkal eltartassa magat.

Leteznek munkaeloszt6 hivatalok, melyek segiteni fognat-: a
munkakeresesben. Habir a munkahely nincs garantalva az EgyesUlt Al lamok
kormanya altal, a jcitilkija vagy onkentes szervezete, valamint sajat
kezdemenyezdereje es kepessegei, fontos szerepet jdtszanak annak
eldonteseben, hogy talal-e olyan munkahelyet. amely kepzettsegenk megfelel.

Lehet, az els6 munkahelye nem a szakmaja terUlteten lesz, de az EgyesUlt
Allamokban tisztelik az egyenek dolgozOkeszeget barmely munkahelyen, amig
nem kerUl szimukra jobb beosztas.

Habir legalabb hat hdnapos munkaviszony egy bizonyos munkahelyen jd
ajanIdlevelt biztosit, az emberek szabadon jelentkezzetnek dj munkahelyeken,
melyek kikepzesUknek megfelelnek.

A munkafeltetelek es szakmai kovetelmenyek legtobbszor orszagrOl
orszagra kUlonboznek es bizonyos hazai munkahelyeknek nincsenek kUlfoldon
mindig pontos megfele161k. Fel kell keszUlni mindenfele munka elvallalasara
meg akkor is, ha a munktijanak nem lesz meg ugyanaz az elismerese, mint
odahaza. Akik szorgalmut es Ugyesseget tudnak felmutatni, azoknak haladasi
lehet6segeik vannak. Az emberek tisztelik azokat az egyeneket, akik a kezd6
munkahelyUkr61 sajat kezdemenyez6 erejUkb6I es kemeny munkajukkal
felkUzdik magukat.

A munka nagyon fontos az EgysUlt Allamokban. Ugy a ferfiak, mint a n6k
dolgoznak. A munkaer6 felet a n6k teszik ki es minden szintd szakkepesites
nelkUli, szakkepesitett vagy hivatasosmunkat vegeznek. EzenkivUl Ligy a
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fiatalok, mint az id6sek dolgoznak. A gyermekeket meg fiatal korukban
megtanitjak a munka es onallOstig ertekelesere. Peldaul, tijsagokat
hordhatnak ki minden reggel iskolaba menet elott vagy dolgozhatnak
reszid6ben iskola utan vagy a vakaciOk alatt. Nem csak a munka erteket
tanuljak meg, beleertve a fizikai munkaet is, hanem ugyanakkor a penz
kezeleset es az onallOsagot is. Az onallOsagra vale, igeny tobb id6sebb embert
arra kesztet, hogy visszautasitsa nyugdijzaztatasat 65 eves koiaban.

1. MUNKAHELYTIPUSOK

a. Szakkipesitis nikii munkahelyek

A legtobben, akik frissen lepnek be az amerikai munkaer6be, kezd6
munkahelyeken (entry-level jobs) vagy szakkepesites nelkiili munkahelyeken
(unskilled positions) indulnak. Sokan, beleertve az amerikaiakat is, akik egy
karriert szeretnenek kikepzessel vagy tanulassal elerni, tobbnyire eleinte
szakkepesites nelktili munkahelyeken dolgoznak, amig befejezik kikepzestiket;
a szekkepesites nelkilli munkahelyeken szerzett ajanlasok alapjan olyan
beosztasra palyazhatnak, amelyek szakkepesitesttknek megfelel.

Az angol nyelv tudisanak hianya nem tart senkit sem vissza a munkat61,
csak megakaddlyozhatja jobb munkahely megszerzeseben. A legtobb menekUlt
es bevandorIO dolgozik, mialatt angolul tanul vagy mas tanfolyamokon vest
reszt, amely javitja eselyeit jobb munkahelyet talalni.

Szakkepesites nelk,Uli munkahelyeket majdnem minden tevekenysegi
tertileten lehet talalni resz-, vagy teljes munkaid6ben. Lehet, hogy sztikseges
lesz tobb munkahelyet is elvallalnia, hogy fenn tudja tartani sajat magat.

A kezd6 munkahelyeket tobbnyire Oraber alapjan fizetik vagy, peldaul a
szerel6k eseteben, darabszamra is.

Javadalmazis drab& *lap*. Ez a javadalmazis a pontosan
ledolgozott Oraszam alapjan tortenik. A legtobb cegnel a hivatalos teljes
munkaid6 hetente 35-40 Ora (het vagy nyolc Ora naponta).

Az alkalmazottak, akiket Oraberben fizetnek, jogosultak ttilOrapenzt kapni,
ha tobbet dolgoznak, mint a hetente megallapitott Ora szama. A ttilOrat 40
Oran felUl hetene altalaban az Oraberhez viszonyitva masfelszeresen fizetik.
A munkaadOnak fel kell kerni az alkalmazottakat a ttilOrara ahhoz, hogy
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ttilorapenzt fizessen. Csupan a ttilorizas anelktil, hogy a f6nOk ezt el6z6leg
kerje, nem ktitelezi a munkaadot fizetni ezeket az Orakat.

Lehetseges, hogy elvarjak a ttilorazast, mint az ottani tevekenyseg
szerves reszet. Ha az alkalmazottak ttilcirapenzt akarnak kapni, nem
utasl'ilatjak vissza a ttilcirazast. A munka visszautasita'sa olyankor, ha valaki
azelott tuldrazast va'llalt, maga Latin vonhatja a munkahely elveszteset.

Az oraberek a munkatipusatcil fUgg6en valtoznak. A legtobb szakkepesites
nelktlli munkaert a minimills Orabert fizetik, vagy valamivel magasabbat. A
minimalis kereset a legalacsonyabb osszeg, amelyet a munkaadok
alkalmazottaiknak fizethetnek. Ezt a szovetsdgi korma'ny hatirozza meg.
Nehany illamnak sajat minimills kereseti torvenye van, amely valamennyire
magasabb minimalis bert allapit meg. Az allam minimills kereseti szintjet
megerdekl6dheti azon allam munkaUgyi irodajatol-state labor office-, ahol
lakik. A minimills kereset alol csak akkor tesznek kivetelt., ha az alkalmazott
tobbletkeresetre tesz szert (mint a borravalci-«tips»- a pincereknel), amely a
jtivedelme szerves reszenek Jzamit es amely felemeli a minimills szintre vagy
annal magasabbra a jovedelmet.

Teljesitmeny szerinti javadalmazis. A teljesitmenybert tobbnyire a
tomegtermelesben, szerel6vonalakon hasznaljak. Ez az alkalmazottnak
megszabott heti fizetest biztosit, ezenkivtll tObbletkeresetet minden norman
felul elkdszitett darabert. Az alapfizetes altalaban csupan a minimills
kereseti szintet biztositja. A norman felUli darabok el6allitisa az
alkalmazottnak tobbletfizetest jelent, ami iltal igy 6 erdekelve van. Ez a
fizetesi mod nagyon el6yos lehet tigy a munkaadci, mint az alkalmazott
szimara.

k SzakkdpesItett munkahelyek

A szakkepesitett munkahelyek altaliban kikepzest vagy isokolaztatast
ktivetelnek valamint angol nyelvtudast is. A szakkepesitett beosztisokat
jobban fizetik, mint a szakkepesites nelkillieket es a fizetes gyakran emelkedik
a kepessegek es a tapasztalat ntivekedesevel. Amezikaban szakkepesitett
munkahelyet karrier beosztasnak lehet tekinteni egy olyan beosztasnak,
amelyben megvan a lehet6seg karriert es fizetesemeleseket elerni. A
munkaterUlett6l fUgg6en, nehany szakkepesitett beosztist magasabban
fizethetnek mint egyes hivatisos beosztisokat. Szakkepesitett beosztasokat
majdnem minden tevekensegi teruleten lehet talilni es altaldban teljes
munkaid6ben vegzik 6ket.
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A Iegtobben nem tudnak etigton szakkepesitett beosztisban elhelyezkendi
addig, amig nincsenek arra kimondottan kikepezve. Meg ilyen esetben is,
egyes cegeknel el6szor az alkalmazottakat szakkepesites nelkttli munkdra
veszik fel es csak azutin bizzak meg 6ket szakkepesitett munkdval. Sajit
tevekenysegi tertlleten egy kezd6 munkahely megszerzesevel javithatja
eselyeit jobb munkahely eleresehez akkir annil a cegnel, ahol dolgozik,
akkir mishol a szakmajdban. Az embereket altaliban kezd6 fizetessel veszik
fel anutly magasabb, mint a minimilis kereset; ezt Oraberben vagy heti
fizetesben szimoljik el es iltalibe,n ttildrapenzt is fizethetnek, ha tobbet
dolgoznak mint a hivatalos munkihet Oraszima.

c Hivatisos munkahelyek

Nehiny hivatis, mint peldiul az orvosi, fogorvosi vagy jogi hivatis,
folottebb szabdlyozva van az Egysestilt Allamokban. Mint ktlIftildi pilyiz6, a
kovetkez6 kovetelmenyeknek kell eleget tegyen:

egyetemi felkesztlItseggel kell rendelkezzen, ami megfelel az
amerikainak ezeknel a hivatisoknal;

kepessegeit tesztvizsgin kelt bizonyitsa;

engedelyt vegy igazolvinyt kell kapjon minden dllamban, ahol hivatisat
szeretne gyakorolni.

E kovetelmenyek miatt tobb idegen hivatisos szemely ezeken a
tertlleteken ktildn gyakornoki kikepzesben kell reszestIljon, mielt6tt
kervenyezlietne engedelyet. Ha sztlkseges egy ilyen kikepzes ahhoz, hogy
hivatisit gyakorolhassa az Egyestllt Allamokban. onnek fel kell kesztllnie
arra, hogy fedezze tanulatinyai- es az illetekek koltsegeit. Neha elerhet6ek
osztondijak vagy tanulai kolcsonok. Ha sztlksege van anyagi segitsegre,
erdekl6dje meg az egyetemt6l vagy az intezmenyt61, ahova be szeretne
iratkozni a tanulminyi koltsegeket valamint a lehetseges segelyeket is.

Ezekt6l a fennebb emlitett szabilyozott hivatisoktOI elter6en, sok
hivatisos munkahely van a kereskedelemben, penzUgyben, illamapparitusban
es mds terUleteken is, amelyek csak f6iskolai vegzettseget igenyelnek. Azok
a hivatisos szemelyek akik alacsonyabb beosztisban kezdik ezeken a
terUleteken, kes6bb el6lephetnek olyan beosztisokba, amelyek megfelelnek
kikepzestiknek.
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Mialatt a hivatasos munkahelyek hosszabb tivon at jobban vannk fizetve
mint barmely mas tipusti munkahely, tudomasul kell vegye, bogy a kezd6
hivatgisos alkalmazottak gyakran kevesebbet keresnek, mint a szakkepesitett
munkasok. Szinten tudomasul kell vegye, hogy mivel a fizetesek id6vel
emelkednek, minden alkalmazott tigy talalhatja, hogy kevesebbet keres mint a
mellette dolgoz6 tarsa, aki ugyanazt a munkat vegzi, de hosszabb ideje van a
cegnel.

Minden hivatisnal lenyeges az angol nyelv hasznalata.

2. JUTTATASTIPUSOK

a. Tarsals 1mi biztositis

A Tarsadalmi Biztositas Social Security a sztivetsegt kormany
nyugdijbiztosittisi programja, amely majdnem mindenki szamara elerhet6, aki
dolgozik. Ogy az alkamazott, mint a munkaad6 adOt fizetnek a kormanynak.
Az alkalmazottaktal az adat egyenesen levonjak a fizete&b61. Oita 116
szemelyek szinten adOt fizetnek, de felel6sek jovedelmUket sajit maguk
bevallani, megfelel6 tfrlapokat ttiltve ki a helyi Tarsadalmi Biztositcinal.
Mindenki, akire a Tarsadalmi Biztositas vonatikozik, nyugdijba vonulhat 65
eves koraban es kervenye alapjan fizeti nyugdijat a Tarsadalmi Biztositd.
Nyugdijba lehet vonulni 62 eves korban is, de a nyugdij alacsonyabb lesz. A
nyugdij az illet6 fizeteset6I es a munkaviszony tartalmat61 fUgg. A Tarsadalmi
Biztositasi rendszer olyan dolgozOkra is vonatkozik, akik nagymertekben
fogyatekosak (fizikailag vagy szellemileg) es emiatt munkakeptelenek.
Munkakeptelenseg eseteben nincsenek nyugdijaztatasi korhatarok. Ttibb
informacio erdekeben vegye fel a kapcsolatot a Tarsadalmi Biztosit6 irodaval
(Social Security office).

b. Munksndlkai segely

Minden allamban letezik munkanelkUli segely, amelyet a munkaadcik aiml
fizetett adOkbol fedeznek. Ha az alkalmazottak egy bizonyos id6n at
(altalaban hat hanap) dolgoznak es akaratukt61 fUggetlentil elvesztik allasukat,
ttibbnyire jogosultak nehany hanapig munkanelkUli segelyt kapni. Ha elhagyja
munkahelyet vagy elbocsa'tja'k saja't hiblja'bdl, nem kaphat segilyt a
munkanelkUli alapbol.
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Akik munkanelkUli segelyt kapnak, be kell iratkozzniuk munkakereses
vegett egy nyilvanos munkaelosztO hivatalnal.

c. Dolgozdk kirtiritise

Az USA legtobb allamaban letezik munkabaleseti karpcitlis a dolgozok
szamara, de mivel nem minden munkadot szciltitanak fel, hogy jaruljon hozza
az allam e programjahoz, ezert nem minden alkalmzott jogosult erre a
kUlonleges juttatisra.

Azok szamara, akik munkabalesetet vagy a munkahelyb6l adado
megbetegedest szenvedtek, a karterites tobbletjOvedelmet es az orvosi
koltsegek fedezeset jelenti korlitlan ideig, midaddig amig az alkalmazott
munkakeptelen. Ezt a juttatast altalaban id6leges munkakeptelensegre, orvosi
ellatisra vagy maradando rokkantsagra adjak. Ha nehany munkaado nem is
jdrul hozzi az allam karteritesi programjahoz, hasonlo segelyben reszesithetik
a dolgozot mas munkabaleseti biztositasok

d. EletbiztositIs

Neha a munkaado gondoskodik az eletbiztositasrol. Ebben az esetben a
koltseget vagy teljsen a munkaado, vagy reszben az alkalmazott es reszben a
munkaado fizeti. Az eletbiztositas altalaban keszpenzben valci segelyt nytijt
annak az alkalmazottnak, aki stilyosan es maradandoan megsertll a
munkahelyen vagy azon kivUl, vagy az illet6 alkalmazott csaladjanak, ha az
alkalmazott elhalalozik.

e. Egeszsergagyi vagy orvosi biztositis

Neha a cegek olcson vagy ingyen egeszsegUgyi vagy orvosi biztositast
ajanlanak fel alkalmazottaiknak. A legtobb ilyen program az alkalmazott
csaladjara is kiterjed, ha az alkalmazott potdijat fizet. Nem minden munkaado
ajanlja fel ezt a segitseget. A juttatis erteke a ceg altai felajanlott vagy
kivalasztott biztositisi programtdl fUgg.

f. Nyugdijprogramok

A nyugdijprogramokhoz tigy a munkaadci, mint az alkalmazott hozzajdrul.
A legtobb nyugdijprogram eseteben az alkalmazottak a fizeteseb6I egy
bizonyos osszeget fizetnek be, amelyet a munkaado a fizetes bizonyos
szazalekaban hataroz meg. Ezt az osszeget addig fizeti az alkalmazott, amig a
cegnel dolgozik es ha mar tal id6s ahhoz, hogy dolgozzon, havonta megteritik
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neki. Altaldban egy alkalmazottnak tobb ideig kell a cegnel dolgoznia ahhoz,
hogy nyugdijazdsa utan erre a juttatasra jogosult legyen.

g. Betegszabadsig

Majdnem minden teljes munkaid6ben dolgoz6 alkalmazott bizonyos
id6tartalomra betegszabadsagra jogosult. A betegseg miatti hianyzast a
munkaadok ktilonboz6keppen itelik meg. 'Mb munkahelyen a betegseg miatti
hianyzdst nem fizetik.

h. Pihendszabadsa'g

A pihen6szabadsk dltaldban kikapcsolOdsdsra szolgal. Ugyandgy, mint a
betegszabadsagot, a pihen6szabadsag tartamat is havonta bizonyos
szdzalekban dila** meg. A legtobb munkaadd engedelyezi a fizetett
szabadsagot (vagyis az alkalmazott teljes fizetest kap, amig szabadsagon van);
de van aki ezt nem adja meg. Altalaban a pihan6szabadsaghoz el6zetes
beleegyezest kell kerni. A pihen6szabadsagot gyakran nem engedelyezik
addig, amig az alkalmazott egy bizonyos idiot le nem dolgozott, peldaul 6
hanapot vagy egy evet.

3. FIZETESEK ES LEVONASOK

a. Fizetdsk

Ritkan, f6leg olyan eseben ha az alkalmazott nagyon kis cegnel dolgozik,
(vagy nagyon keves alkalmazott van ott) a fizetest keszpenzben kapja meg.
Altaldban viszont, az alkalmazottakat csekkel fizetik. Ha keszpenzben
fizetnek, boritekot vagy fizetesi elismervenyt ken kapjon, amely reszletezi a
fizetes kiszamitasit es a levonisokat. Ha csekk formajdban fizetnek, a
szamitisok es a levondsok a csekk kUlon reizen vannak feltUntetve, amelyet
pay-stub, vagy fizetesi szelvenynek neveznek. A fizetesi szelveny kimutatja
a bruttO fizetest, a netto fizetest es a levonisokat.

Gross Pay «BruttO fizetes»: A munkiert felajanlott fizetes altaldban a
brutto fizetest jelenti. A brutt6 fizetes a teljes kereset egy fizetesi id6szakra
a levonisok edit.

Net Pay «Netto fizetes»: Minden alkalommal amikor fizetest kap az
alkalmazott, a netto fizetest kapja kezhez. A netto fizetes az az Osszeg,
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amelyet az alkalmamtt az osszes levondsok utan Kap.

b. Levonarsok

A levondsokat a megadott id6tartalomra kiszamitott brutt6 fizetesb6I
htizzdk le es ezek a levondsok valtozhatnak. A levondsok lehetnek
ktStelez6ek vagy ankent vallaltak.

A ktitelez6 ievonisokat a tOrveny ertelmeben minden fizetes
alkalmdval lehtizzak. Ezek a kovetkez6k:

1. Federal Income Tax Szovetsdgi Jovedelmi Add -. A szovetsegi ad&
mindenkinek fizetnie kell, aki az USA-ban el es jovedelemre tesz szert. Az
adOk a tOrveny ertelmeben kotelethek es az adaizetes visszautasitasa
bUntetessel es vagy szabadsigvesztessel *hat. A szovetsegi javedelmi ad6
hozzajdrul a kormany fenntartisdhoz, valamint szOvetsegi programokhoz es
szolgaltatisokhoz, tigy mint a nemzetvedelem vagy nemzetkozi es tdrsadalmi
segelyek.

A szavetsegi addt iltaldban az illet6 fizeteseb6I szdzalekardnyban von*
le minden fizetes alkalmdval. A szdzilekot a «W-4»-es levondsi nyomtatviny
alapjdn illapitjak meg, amelyet mindenkinek ki kell toltenie, amikor tij
munkahelyen kezd dolgozni. Ez a nyomtatvany kimutatja azoknak a
szemelyeknek a szamdt, akiket az illet6 eltart az US adatorvenye alapjan.
Altalaban a kUlfoldon el6 csaladtagok nen-, jogosultak az eltartott stdtusra.

Januir 31 korUl a munkaaddnak el kell kUldeni alkalmazottaiknak a «W-2»
es javedelem-megallapitisi nyomtatvanyt. Ez kimutatja a teljes keresetet es
mindazokat az osszegeket, amelyeket levontak a brutt6 fizetesb61. Nagyon
fontos meg6rizni a W-2-es nyomtatvanyt, amely kimutatja, mennyi adat
fizetett az elmtilt ev folyamdn. SzUkseg lesz ra az evi adOkiegyenlitesi
nyomtatvany kitaltesehez. Az adOkiegyenlitesi lapot minden evben ki kell
tOlteni es a W-2-es nyomtatvinnyal dprilis 15-ig be kell kUldeni az
AdOiroddhoz Internal Revenue Service (IRS) -. Az adOkiegyenlit6
nyomtatvanyok altaldban a helyi banknat vagy a postan talalhatOk.

Ha nem fizetett eleg adat (taldn mert ttil sok eltartott szemelyt jelentett be
vagy ttil keveset vontak le fizeteseb61), akkor a killOnbseget ki kell fizetnie az
US kormanyinak. Ha ttil sok addt fizetett, a kormany visszafizeti a
kUlanbazetet. Alacsony javedelmti dolgozok szamara van hitelrendszer. E
program kereten belUI csokkentik a fizetend6 ad6t, illetve akkor is
megteritenek egy asszeget, ha az alkalmazott fizeteseb61 nem vontak azt le.
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Az AdOirodanak (IRS) tobb helyi kirendeltsege van. Ha segitsegre van
szUksege a nyomtatvany kitoltesehez vagy felviligositisra az addkat illet6en,
forduljon a helyi IRS irodahoz.

1. Social Security Tax Tgirsadalmi Biztositisi Add Federal Insurance
Contributions Act (F.I.C.A.) a brutt6 fizetesb6I bizonyos szazalekban vonddik
le. Az F.I.C.A. hozzajairulast havonta megteritik miutin az alkalmazott
nyugdijba vonul (altalaban 65 eves koraban), vagy ha az alkalmazott
munkakeptelenne valik.

3. State Income Tax Allami JOvedelmi Ado -. Az Miami jovedelmi adat
nem minden aillamban von* le az USA-ban. Azokban az allamokban, ahol
letezik az allami jovedelmi add, a brutto fizetes valammenyi szazalekat (mindig
alacsonyabb osszeget, mint a sztivetsegi adci) levonjak a fizetesb61. Ez az add
hozzajarul az allam kiadisaihoz. Whiny allam nem vonja le rendszeresen ezt
az add; hanem esetenkent gytijti ossze bizonyos celok erdekeben.

4. Local Income Tax Helyi Jtivedelmi Add -. Whiny helyen
megallapitanak egy varosi/videki jovedelmi addt.

Az dnkentes levonisok azok a levonisok, amelyeket az alkalmazott
sajat maga villa!, amiert bizonyos el6nyben reszest11. Ezeket a levonasokat
vagy fizeteskor, vagy id6kozokent (pld. havonta, harom heiekent, kethavonta)
hazzak le es ezek tartalmazhatjak az orvosi biztositast, szakszervezeti tagsagi
dijakat, hitelszovetkezeti reszleteket vagy eletbiztositasi koltsegeket.
Lehetenek mas levonisok is attdl fugg6en, hol dolgozik az illet6 es milyen
kedvezmenyekben regzesul.

Igy nez ki a W-2 es jOvedelem megallapitasi nyomtatvany. Ezen fel
vannak tUntetve mindazok a levonasok, amelyeket visszatarthatnak a
fizeteseb61.
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1 Control number

010 No. ISAS.0008

2 Employer's name, address, and ZIP code

The Shade Department Stor, Inc.
7120 Woodruff Street
Wheaton Shopping Center
Wheaton, VA 22502

3 Employer's identification number 4 Employer's State number

5 Statutory Deceased
employee

Legal 912 Subtotal
rep imp

void

6 Allocated hps 7 Advance EIC payment

8 Employee's social security number

123-45-6789
9 Federal income tax withheld

3.96
10 Wages, tips. other compensation

114.61
11 Social security tax withLeld

6.93
12 Employee's name, address, and ZIP code

John T. Wallas
18714 Jay Avenue
Takoma Park, MA 22502

13 Social security wages

114.61
16

17 State income tax

1.66

14 Social security tips

18 State wages. tips. etc. 19 Name of State

20 Local income tax 21 local wages, tips. etc. 22 Name of locality

Form W-2 Wage and Tax Statement 1985 Copy C For EMPLOYEE'S RECORDS
his information rs being furnished to the Internal Revenue Service

4. MUNKAHELYSZERM

A munakhelykereses idiot es threlmet igenyel. A munkahely
megszerzesehez er6s munkaakarat sztlkseges.

epartment of the Treasury
Internal Revenue Service

Amikor megerkezik az Egyesillt Allamokba es reszese lesz az ottani
munkaer6nek, Onnek megfelel6 munkahelyert versengenie kell, nemcsak az
tisszes munkanelkUlvel akik ott munkahelyet keresnek, hanem azokkal is, akik
mar dolgoznak es jobb munkahelyert tbrekednek. Az termeszetes, hogy
minden munkakeres6 a legmegfelel6bb munkahelyet szeretne megkapni, amire
kepesitve van. A munkaado annak a palyazonak adja a munkahelyet, aki az 6
vallalatanak legjobban megfelel, vagy annak, aki akirmilyen mddon
befolyasolni tudja A munkaadot, hogy 6 a legjobb, aki be tudja tdlteni az allast.

A versenges miatt szilkseges az er6s akarat a munkaba allaszhoz es fel
kell Iceszilljt5n arra, hogy barmely felkinalt munkat elfogadjon.
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A munkahely megszerzese es megtartisa erdekeben fontos tudomasul
venni, hogy:

megerkezekor nem varjak munkahelyen

a megleve muakahelyekert versengenie kell mas menkUltekkel es
munkanelkUli amerikaiakkal

a jobban fizetett es el6nyosebb munkahelyekre aka laban tobben
palyaznak

az else munkahelyet amelyet betolt az EgyesUlt Allamokban nem
szUkseges megtartania elkovetkez6 dolgoz6 eveiben

tobb technikai agazat az EgyesUlt Allamokban ragaszkodi ahhoz, hogy
az alkalmazottaknak US-beli szakkepesitesi igazolvanyuk diplomajuk legyen a
szakmajuk gyakorlasahoz.

az eredeti orszagaban szerzett rangfokozatot vagy igazolvanyt nem
mindig ismerik el ervenyesnek ahhoz, hogy az EgyesUlt Allamokban szakmajat
gyakorolhassa.

A munkakereseshez fontos, hogy felbecsUlje munkival kapcsolatos Osszes
kepesseget, tapasztalatat vagy kikepzpeset. Meg kell hatiroznia, melyek
azok a kepessegei, amelyeket a legjobban tudnii hasznositani az amerikai .

munkapiacon. Gondoljunk arra, hogy az amerikaiak is gyakran munkahelyet
valtortatnak azert, hogy alkalmazkodjanak a munkapiachoz es haladhassanak
karrierUkben. A munkahely valtortatisa leheteseget ad az embereknek arra,
hogy kepessepgeik es erdekledesUk alapjan valaszthassak meg
tevekenysegUket.

A munkahelykereses tUrelmet, fantaziat es szemelyes kezdemenyezesi
keszseget igenyel. Ha nincsenek Ures munkahelyek, kapcsoltot kell teremteni
a lehetseges munkaadokkal irdsban vagy telefonon. Tobb ceg «nyitott ajtat»
tart fenn a kervenyezelc szaimara; azaz, orvendenek a jelentkezeknek es
kervenyeiket meg6rzik esetleges jOvende Uresedesre. Minel tobb munkaad6
tud Onrel, annal nayobb a lehetesege munkat talalni. Amikor munkat keres,
mindig vinnie kell az elismervenyt, hogy kervenyezte a Tarsadalmi Biztosit6
Kartrit Social Security card. Viheti eredetiben a Social Security kartylit
valamint az 1-94-es kartylit, amely igazolja, hogy joga van munkat vallalni.
Ha hivatisos munkat keres, mindig magaval kell hordania egy masolatat az
eneletrajzanak «Resume» vagy «Curriculum vitae».
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a. Munkahellyel kapcsolatos informicioforrIsk

1. Bartitok is jOtillOk: A szemelyes kapcsolatok gyakran a legjobb
informacid forrasok lehtnek a munkakeresesben. Baratal vagy jOtallOval
valOszintlleg fontos tudnivalOktti. kozonek a munkahelyekr6l. Tobben ktSztiltlk
meg megerkezese el6tt tudakozOdhattak a munkalehet6segekr6I es tukdjak,
hogy milyen munkahelyek kaphatOk es melyekre lehet azonnal jelentkezni.
Mindig hasznalja ki ezeket a lehet6segeket.

2. Onkentes szervezetek: Az onkentes szervezetek alkalmazottai kozdtt
gyakran vannak munkatlgyi tanicsadOk, akik ismerik a munkapiacw a
kornyeken es akik arra szakositottak magukat, hogy a menkulteknek
munkahelyet szerezzenek. Tobben ki ztlItik tobb eves tapasztalattal
rendelkeznek es kapcsolataikat kifejlesztettek a munkavallalas minden
tertIletere. Gyakran 6k a legjobb munkahely keresesi forrasok. Mivel tobb
kliensUk is lehet, ajanlatos az onkentes szervezet munkaugy tanicsadOit
megismerni es igyekezni allando osszekottetesben maradni veluk. Ok
altalaban felkeresik tigy az etnikai, mint a helybeli munkaadOkat valamint mas
itt felsorolt forrasokat is, hogy segitsenek Onnek.

3. Allami es helyi munkakozvetit6 irodal: Minden illamnak van nyilvanos
munkakozvetit6 irodaja, amely ingyenesen seglit az embereknek munkat
talalni. Amikor beiratkozik ennel az irodanal, felajanljak Onnek a
kepessegeinek es felkesztlItsegenek megfelel6 lehetseges munkahelyeket.

4. Magintulajdonban levd ingyenes vagy fizeteses munkaeloszto hivatalok:
A magantulajdonban lev6 munkaelosztO hivatalok dok olyan szolgaltatist
nytijtanak, mint az allami es helyi munkaelosztd irodak. A fizeteses
munkaeloszto hivatalok egy dijat szabnak meg, amely altalaban a havi vagy
evi jtivedelm bizonyos szazalekat teszi ki abban az esetben ha munkakeres6
elfogadja valamelyik, a hivatal altal megnevezett munkahelyet. Nemely
esetben ezt a dijat a munkaadO fizeti. TudakozOdjon a hivatalral miel6tt ott
munkat keresne, mert nehany ilyen hivatalt inkabb erdekli a dij beszedese,
mint hogy Onnek allandO munkahelyet biztositson. Nehany hOnapba is
beletelhet amig munkahelyet talalhat egy ilyen hivatalon keresztul, ezert nem
szabad csak rajuk szamitani, amikor munkahelyet eres.
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b. Munkithely-keresis

Mivel a munklba illis egyike a legsdrg6sebb tennivaloinak, safit maginak
kell munkit keresnie a laivetkezd mddokon:

1. Cljsighirdetesek Want Ads: Titian a leggazdagabb informaciOs forras
a kaphatO munkahelyekr61 a kOrnyeken az tijsighirdetes. Ezeket a
hirdeteseket a helyi tijsagban «Help Wanted» vagy «Employment
Opportunities :0 cimek alatt lehet megtalalni. Az tijsaghirdeteseket altalaban
ABC sorrendben ktSzlik szakmak szerint az tijsig vege fele es e hirdetesek a
munkahelynek rovid leirgisat, a kovetelmenyeket tartalmazzdk esetleg a
felajdnlott fizetest is. Ogyszinten feltUntetih a munkaado telefonszamit,
amelyet felhivhat vagy a cimet, ahova kereset benytijthatja.

Amikor munkat keres, minden nap meg kell nezze az tijsighirdeteseket es
ha megfelel6 munkaheylyet taiga, reigtOn jelentkeznie kell. Az esetleges yards
a kapcsolatteremtesig csokkentheti eselyeit a munkahely megszerzeseben. A
kUlthiboth nyelveken megjelend helyi tijsagok is nagyszerd informacids
forrdsokkal szolgalhatnak f6leg azok sulmdra, akik nem beszelnek angolul.

2. dlelp Wantedx feliratok: Sok ceg hirdeest tesz ki a kirakataba, ha
betolteden munkahelyUk van. Meg ha a hirdetett munkahely nem is
megfele16, ki kell ttSltenie kervenyet bdrmely nuts Uresed6 allgisra, ami a
jov6ben el6fordul. He zavarja az, ha tobb helyre nytijtja be kereset, mivel az
csak noveli eselyeit munkahely megszerzesehez.

3. Sirga Lapok Yellow Pages: helyi telefonkonyvek ez a r6sze (sdrga
lapok) kategorizalva van es felsorolja a fontosabb szervezeteket es cegeket
ABC sorrendben kategoriakon belUl. Ha telefonon vagy levelben fordul
hozzdjuk, 11j munkahelyeket fedezhet fel es betekintest nyerhet esetleges
jovend6 elhelyezkedesi lehet6segeket illet6en azon a terUleten.

4. Szakfolydiratok es keizlanyok: Sok szakfolydirat es kozIony felsorolja a
nagyobb intezmenyeket es vallalkoasokat, amelyek ezen a szakterUleten
mdkodnek, azok rovid ismertetesevel es cimevel. Ezeket a folydiratokat es
kozlonyoket altalfiban a helyi vagy egyetemi konyvtirban lehet magtaldlni.
Mine' t6bb ilyen szervezethez fordul irisban, annal t6bb ismeretre tehet szert
a kerdeses terUleten letez6 munkapiac helyzeter61.



Letelepedisi Utmutatd az Egyesult Allamokba / II Fejezet

c Ondletrajz vagy Ramie

Akik hivatisos menkahelyekre ptilyaznak, rovid es titfogo oneletrajzot
t Curriculum vitae -t kell keszitsenek. Ezt gondosan kell megfogalmazni
nyelvtani es helyesirasi szempotbol is. Ne legyen egy oldalnal hosszabb.

Formai lag vagy szerkezetileg az oneletrajzok kUlonboz6ek lehetnek az
illet6 hivatisa es szemelyes velemenye szerint, de altalaban bizonyos
adatokat kell tartalmaznia bekezdesenkent, espedig:

1. Szeme lyes adatok: Nev, din es telefonszam.

2. Munktival kapcsolatos tapasztalatai es e16z6 munkahelyei. Ebben a
reszben felsorolja az el6z6 munkahelyeit, kezdve a legutolso munkahelyt6l
visszafele haladva az evek folyamiq. Be kell irni minden volt munkaacki nevet
es claret, milyen beosztisban volt utt alkalmazva, egy rovid ismerteteset kell
kozolni tevekenyseger61 az akkori munkayelyen, valamint a munkaviszony
kezdetet es %legit Azok a jelentkez6k, akiknek nincs nagyobb munkahelyi
tapasztalatuk, be kell irisik mils tevekenysegeiket is (pld. kUltinboz6
kitUnteteseket, kozolt cikkeiket, terveiket valamint helyi szervezetekben valci
reszvetelUkei). Az tineletrajzba be lehet irni barmilyen olyan tevekenyseget
is, amelyet a mendeket nytljto orszagban vegzett

3. Isokoliztatis es kikepzes. Ez id6rendi felsoloisa az iskolainak vagy
szakmai kikepzesenek. Fel kell sorolni az iskolik nevet, a tanult
tantargyakat, hilly evet tanult ott es minden diplomat, fokozatot vagy
bizonyitvanyt, amelyet tanulmanyai eredmenyekepp kapott. Fel kell tUntesse
azokat a kepessegeket amelyek el6nyben reszesithetik annal a munkahelynel
ahova jelentkezik.

4. Egydb kOzolitivaldk. Ezek olyan adatok, amelyek befolyisolhatjak, ha
nem is dont6en, a munkahely megszerzeset. Itt lehet kozolni klubokban vagy
szakmai szervezetekben vala tagsagat, idegen nyelvek ismeretet vagy mils
ktilonfele ismereteket (pid. gepirtis, motorjavitisok, varras, stb.)

5. Szemelyes aftinhisok. Az bneletrajz gyakran tartalmazza azoknak a
nevet, beosztasit es cimet, akik jai ismerik a jelentkez6 kepessegeit. Ok
olyan emberek lehetnek, akik karakter referenciat «character reference»
adhatnak, vagyis valamit mondahtnak javend6 munkaadojanak az On maltjarcil
vagy megbizhatosigaral. Hasznalhatja !Adair' a jcitallcija nevet.

Ha az oneletrajzot a munkaadonak meg az interview szemelyes
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megbeszeles - eldtt klildi el, ezt bevezetd levelhez kell csatolnia (ame!yet
«cover letter -nek neveznek). A level celja kozdlni roviden (lehetiSleg egy
oldalon) a jelentkezd szemelyes adatait, a leveliras °kit es felsorolni a
mellekelt icatokat. Amikor bevezetd levelt ir, a jelentkez6 szem el6tt kell
tartsa hogy:

a level tisztan es ponosan legyen irva es gepelve.

lehetdleg egy szemelyhez vagy egy bizonyos ceghez legyen cimezve.

meg legyen pontosan hatirozva, milyen ilhist keres es mien eppen
annil a cegnel.

a level tartalmazza az oneletrajz masolatit.

(Lassa egy bevezetd level mintajat a ktivetkezd oldalon).

Cover Letter minta

Mr. John Jones, Director
Edison Electric Company
954 Atlantic Avenue
Chicago, Illinois 60021

Dear Mr. Jones:

I read in today's issue of the Chicago Times that there is a position
available with your company for an electrical engineer. I would like to be
considered for this position and therefore attach a copy of my resume.

If you should require additional information regarding my education, work
experience, or personal situation, I will be more than happy to provide it.

I look forward to your reply.

Sincerely yours,

Istvan Bak6
544 South Woodside Avenue
Chicago, Illinois 60653

Megjegyzes: Ez a level csupan minta. Beirhat birmely egyeb adatot is,
amely erteltes lehet egy jovendd munkaadonak; de a level rovid es hivatalos
jellegd kell hogy legyen.
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Resumee minta

Istvan Bak6
544 South Woodside Avenue
Chicago, Illinois 60653
(312) 667-6969

JOB OBJECTIVE

To be employed in the field of electrical engineering and eventually specialize in network analysis.

EDUCATION

Technical University of Budapest. Budapest, Hungary. Masters in Electrical Engineering (equivalent to U.S.
undergraduate and masters degree combined). 1975-1980.

EXPERIENCE

Junior Engineer in the Debrecen Electrical Utility Plant. Performed load-level control.
Teaching Assistant at the Debrecen Electrical Utility Plant.

PUBLICATIONS

«Utility Plants: Load-Leveling Efficiency Study.: Periodica Polytechnica. No. 54 (1981)

REFERENCES

Dr. Frank Jones, Chairman
Department of Engineering, Woodrow College
Charleston, South Carolina 39060
Tel. (201) 510-7200

Mr. John Smith, sponsor, Tel (416) 318-9711

LANGUAGES

Hungarian (native); Russian and German (reading ability); English (basic spoken and written ability).

PERSONAL INFORMATION

Born in Budapest, Hungary, May 20,1955. Married, two children. Admitted to the United Stays as a refugee on
March 30,1982. No restrictions on employment.
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5. MUNKAHELYVALTOZTATASOK - ELOLEPTETESEK

A munkavallalds az On jaletenek es az Egysttlt Allamokba vale,
beilleszkedesenek a kulcsa. Miutin megszerzett egy illist, a legfontosabb
dolog megtartania azt. A kezdeti munkahelye az EgyesUlt Allamokban fttleg
dont6 fontossaggal bir a munkaviszony es a rangid6sseg megallapitisaban.
Tekintettel arra, hogy a munkadOknak nem erdeke alkalmazni es kikepezni
azt, aki nagyon rovid ideig marad a cegnel, ajdnlatos az els6 munkahelyet
legalabb hat hOnapig, esetleg meg tovabb is megtartani. Ez megadja Onnek az
elismerest, hogy kepes beilleszkedni es megjavitja eselyeit egy jovend6
el6leptetesre.

a. A munkahelyen

A munkahely megtartisa erdekeben tudomdsul kell venni nehiny
kovetelmenyt, amelyet a munkaadOk elvdrnak az uj alkalmazott61. Ezek a
kttvetkez6k:

1. Legyen pontos es legyen tudataban az id6 fontossaganak. Ha kesik a
munkahelyer61, fel kell hivja a kozvetlen f6noket. Sok munkaadd id6lcartyat
vagy automatikus Ord kat hasznal, amelyek rogzitik a pontos id6t amikor az
alkalmazott megerkezik es eltivozik a munkahelyr6l. Azok az alkalmazottak,
akik gyakran kesnek a munkahelyttkr61, elveszthetik allasukat vagy a
fizetestikb611evonhatnak. A legobb cegnel ez Maris Comber levondst jelent
minden elkesett 15 percert.

2. Nem szabad, hogy szemelyes dolgok befolyisoljak munkajdt;
munkaid6ben szemelyes tigyek intezeset el kell kerUlni.

3. Inkabb kerdezzen, amikor ketsegei mertilnek fel, mint hogy elrejtse
hidnyos ismereteit bizonyos terttleteken.

4. Legyen kezdemenyez6 uj feladatok es felel6segek elsajatitisdban.

5. Legyen bardtsigos es nygodt, anelktil, hogy a kornyezete
kozvetlensegevel visszaelne a munkahelyen.

A bebizonyitott tigyesseget es kemeny munkdt ertekelik es dltaldban meg
is fizetik.
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It Eldleptetis a munkahelyen

A haladas iranti keszeg es allando jobbra vala tOrekves nagy
hagyomanynak orvend az amerikai eletben. A munkaviszony javitasat
tlibbfelekeppen lehet elerni: killtiboz6 alkalmazasi szinteken ugyanazon a
munkahelyen valo el6leptetessel, munkahelyvaltortatassal a ceg kereten
cegek vagy tevekenysegi tertlletek valtortatasaval, vagy akar koltozdtidessel
egyik virosb61 a masikba vagy egyik alamb61 a masikba. De soha ne hagyja
ott munkahelyet, amig be nem biztositott maganak egy masikat.

Altalaban az el6leptetes az alkalamzott tevekenysegenek rutinszertf
feltlIvizsgalasanak az eredmenye, amelyet a legtobb cegnel szoktak vegezni.
Altalaban ezek a feltllvizsgalasok dontik el azt, hogy az alkalmazott fizeteset
emelik-e vagy sem, vagy hogy el6leptetik-e egy jobb munkahelyre.

El6leptethetik az alkalmazottat akkor is, ha munkahelyet cserel a ceg
kereten belt11. Ilyenkor kikepzesben kell reszestiljOn az illet6 ahhoz, hogy
el6leptessek. Az Egyestilt Allamok sok kozossegeben vannak kikepzesi
lehet6segek. Ezek nemcsak a menkultek szamara leteznek, hanem barki mas
felndtt szamara is, aki reszt szeretne rajtuk venni (Nezd a Feln6ttek
I skolaztatasa cimtf fejezetet).

c. Munkshelyviltortatis

Az Egyesult Allamokban a munkahelyvaltortatast beosztas javitasa, vagy
karrier kiepites erdekeben megengedik, s6t el is virjak. Az Egyestilt
Allamokban a munkas onallo, ami az egyik munkahelyr6l a masikba es egyik
helysegb61 a masikba valO mozgekonysagot illeti. Mint tij munkaer6 az
Egystlit Allamokban, tudomasul kell vegye azt tenyt, hogy ahhoz hogy
haladjon es munkaviszonyan javitani tudjon, lehetseges, hogy sok
munkahelyen lesz alkalmazva, amig teijesen megmaradna egynel.

Ha helyzeten munkavaltortatassal szertene javitani, tudnia kell, hogy egy
jel es megalapozott US munkaviszony fontos tenyez6 jobb munkahely
megszerzeseben. Ezert fontos, hogy mint hatekony, pontos es kivala
munkaer6 legyen elismerve. Szinten fontos, hogy az e1s6 munkahelyen egy
bizonyos ideig, legalabb hat honapig dolgozzon ahhoz, hogy ja munkaviszonyt
alakitson ki es ja ajanlasokat szerezhessen. Gondoljon arra, hogy akkor tud
tij munkahelyet a legjobban keresni, ha mai valahol dclgozik.

Egy elismeresnek Orvend6 alkalmazott amikor benytijtja lemondasat,
ajankilevelt kerhet a munkaadOt61. Ez a munkaada egyszertl levele, amely
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feltUnteti az alkalmazott j6 tulajdonsagait amelyeket az Ott dolgozott id6 alatt
tanusitott. Ahhoz, hogy j6 ajanhilevelt kapjon, gondolnia kell a munkaadcija
erdekeire. Miel6tt atmenne az tij munkahelyere, a regi munkaad6jat
ertesitette errtil legalibb 2 hate' hamarabb. Ennyi id6re szUksege van a
munkaadOnak, hogy helyettest talaljon. Habir a munkaad6ja valOszindleg
sajnalni fogja, hogy elveszti, a legtobb amerikai munkaad6 nem tekinti
hdtlensegnek az anaygi vagy szakmai elenyok miatt kert munkahelycseret.
Viszont a munkaadok elvarjak, hogy ertesitsek 6ket mieldtt az alkalmazott
elhagyji munkahelyet.

Egy ilyen felmonclasi id6 beleszamithat a munkaid6be es ha nem tart* be,
fizetesvesztegeggel jarhat.

B. KOVETKEZTETES

Sok menekUlt szamara a munkavallalas az EgyesUlt Allamokba vale,
beilleszkedes es letelpededes kulcsa. A kezd6 munkahely leheteve teszi a
menkUltnek a szUkseges anyagi koltsegek fedezeset es kesebb egy jobb
munkahely fele vezethet, amely nayobb anyagi biztonsagot nytijt. EzekivUl a
menekUlt lehteseget talal a munkahelyen az amerikaiakkal val6 beszelgetesek
folyamin fejleszteni angol nyelvtudasat es megismerhetni az amerikai
szolcasokat.

Az onkentes szervezetek, jotall6k, baratok, rokonok vagy kUlonboz6
kikepzesi programok segithetnek a menkUlteknek az US-ba vale,
megerkezesUk utan munkat talalni. Ha az else niunkahelyen alacsony vagy
szakkepesites nelkUli a beosztasa, fontos egy ideig megtartania munkahelyet
azert, hogy j6 munkaviszonyt alakithasson ki. Kesebb majd lehet munkahelyet
cserelni es beosztasat javitani. HosszU tavon az amerikai mcnkhelyekbe vale,
beilleszkedes egyike a legfontosabb tenyezeknek, amelyet a menekUlt vegs6
sikereit es boldogsagat befolyasoljak az EgyesUlt Allamokban.
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III. FEJEZET

JOVEDELEM tS KIDASOK

A. BEVEZETES

A bet/timid:is, a pezUgyi taveletek es az alapvet6 szUksegletek mint pld. a
lakbernek es elelmiszernek a kifizetese orszagonkent kUlbnbbznek. Az
EgyesUlt Allamokban gyakran magasak a megelhetesi koltsegek es azok a
menekUltek akik nem ovatosak a koltsegvetesnel, a kereset megtakaritasanal
vagy hiteiek igenybevetelenel, komoly pezUgyi nehersegekbe kerUlhetnek.

Ez a fejezet a penzUgyi eljarisokral tajekortat az Egyesult Allamokban,
beleertve a kOltsegvetest, bevisarlist es a bankok szolgalatait.

1. A JOVEDELEM BEOSZTASA

Ha korlatozott jbvedelemmel rendelkezik az EgyesUlt Allamokban, fontos
tudni, hogyan ossza be a penzet. A koltsegvetes annak az eltervezese,
hogyan egyezteti a jtivedelmet a kiadasokkal. Eltervezi, hogy ne ktilts6n el
tobb penzt, mint amennyit keres es mindenek el6tt azokat a dolgokat
vtisarolja meg amelyekre szUksege van. A havi koltsegvetese az EgyesUlt
Allamokban olyan adatokat tartalmazhat, amelyeket valoszinUleg azel6tt nem
kellett figyelembe vennie.

a. Fix kinds-sok

A fix kiadasok kateariajaba olyan osszegekr6l van szo, amelyeket
rendszeresen kell fizetni ide a kovetkez6k sorolandok be:

1. A lakber Ez lesz valoszinUleg a legnagyobb havi fix kiadas es az els6
bsszeg, amelyet figyelembe kell venni. Attol fUggetlenUl, hogy kotott-e vagy
sem lakasberlesi szerz6dest, a havi lakbert ki kell fizetni a meghattirozott
ditumra. Ha a lakber nincs kifizetve, vagy ismetelt kesessel fizeti,
kilakoltathatjak. A jovedelme nagysiga hatirozza meg, hogy hol es milyen
lakast berelhet magasak.
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2. A ktizanfvek A kozmdvek olyan szolgaltatasok, mint a villany, a
lakasba bevezetett gaz vagy viz; ezek esetenkent benne foglaltatnak a lakber
Osszegeben. Valciszintfleg az On feladata lesz ezeknek a szolgaltatasoknak a
biztositisa. A koltsegeket havonta fizetik. A szamlan szerepel a fogyaszt6
neve es cime, a foly6szamla szama, a fizetesi id6szak, a szolgaltatas dija
(beleertve az ac:Okat), valmint az a datum, amire a szamlat ki kell fizetni. A
havi szamlakat postan vagy szemelyesen lehet kifizetni. FUggetelent11 attOI
milyen motion tortenik a fizetes, fontos a szamlat idejeben kiegyenliteni. Ha a
szamlakat nem fizetik ki idejehen, bttnteteseket rohatnak ki, vagy esetleg
beszUntethetik a szolgaltatast.

3. Eelmiszer Elelmiszer vasarlasnal a felkinalt aruk sokasaga es
valtozatossiga elkepeszt6 lehet. De meg kell akadalyozni a «vasarlasi
kenyszert». Visaroljon fdleg tiplapla es aranylag olcs6 termekeket es csak
annyit, amennyi nehany napra elegend6. Hasonlitsa Ossze a felkinalt hasonici
csomagolasti drukat es allaritsa meg, melyik marka nytijt tobbet ugyanazert a
penzert. Ellen6rizze a termekek lejarasi hataridejet. A lejart hataridejtT
druklak nem garantaljak mar a frisseseget es min6seget.

4. Kt zlekedes Ki kell szamitsa a kozjarmtIvek hasznalatara a
munkahelyere es vissza naponta kiadott koltsegeit. Esetenkent havi berletet
lehet beszerezni, amely korlitlan szamti utazast biztosit a kozjarmtIveken.

5. Biztosita'sok Sokszor az emberek nem kepesek kifizetni orvosi
koltsegeiket vagy helyettesiteni karbaveszett javaikat. Ha biztositast vasirol,
meghatirozott osszeget fizet egy man biztosit6 cegnek. Viszonzasul, a
biztositO a megallapitott osszeg kifizeteset garantalja abban az esetben ha baj
erne sajat szemelyet vagy valamelyik csalidtagjat. Habit- a biztositis nem
kotelez6, egyes biztositisok elengedhetetlenek lehetnek. Felsorolunk nehany
biztositistipust, amit erdemes figyelembe vennie:

easzegUgyi biztoskis, amely a kOrhazi ellatast es kezeleseket fizeti.
Nehany kotveny olyan koltsegeket is fedez, mint az orvosi honorariumokat es
egeszsegUgyi vizsgalatok dijait. Ezt a biztositast reszben a munkaadO is
fizetheti. Mivel az orvosi ellatas, ktiltsegei igen magasak, az egeszsegtigyi
biztositis megkotese szttkseges.

szemelygepkocsi biztosita'st akkor kell kotni, amikor kocsit visarol. A
legtobb allamban nem szabad olyan autos vezetni, amely nines bebiztositva.
Ha balesetet okoz es kocsija nines biztositva, minden kart sajat mag'a kell
kifizessen. Ez tobb ezer dollaros osszeg is lehet. Tobbfele szemelygepkocsi
biztositas letezik. Van olyan, amely fizeti a kOrhazi beutalast es orvosi
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ellatast abban az esetben, ha valaki baleset kozben megsertll. Valamennyi
idiot kell szannia a sokfele szemelygepkocsi-biztositis megismeresere.

magintulajdon biztositisa amely megteriti a magantulajdon ttlz, tapas
vagy baleset altal szenvedett karait.

eletbiztosita's amely anyagi biztonsagot nytijut a csalidtagoknak ha a
csalacifenntart6

6. Telefon A telfonszolgaltatas nem kotelezO; de ha mar van valakinek
telfonja, havonta kell fizetni erte a telfondijat. Mint a tobbi szolgaltatasokat,
a telefonszamlit havonta, minden honap egy meghatarozott najpjaig kell
kifizetni.

Miutin magallapitotta a fix kiadasait, figyelembe kell vegye a valtaz6
kiadisokat

b. Viltozo kiadisok

1. Sporais
2. Orvosi es fogorvosi koltsegek, amelyeket nem fedez biztositis
3. Ruhazat
4. Blitorok, haztartisi cikkek
5. Mas kiadisok (szemelyes sztiksegletek es kivansigok)

2. BEVASARLAS

A bevisarlas az Egysillt Allamokban sok lehet6seget kind!. A termekek
mind nagyobb valaszteka eleinte megneheziti a kivalasztast. Minden tijonnan
erkezettnek az Egysillt Allamokban sok a sztlkseglete. Meg kell allapitsa a
sztlkzegletek fontossagi sorrendjet, hogy vasarlasait annak mefelel6en
bonyolithassa le. Egy bizonyos oszseget a mindennapi kiadisokra ktilt, pld.
elelemre es haztartasi cikkekre, majd a rovidebb id6tartalomra szolgala
kiadasok kovetkeznek pld. ruhazat, es yea a hosszabb id6tartalomra
szolgalOk, mint pld. a btitor, TV, vagy szemelygepkocsi vasarlas. Hogy
gazdasigosan tudjon visarolni, tanulmanyoznia kell az tijsaghirdaeseket,
discount Uzleteket es bizomanyi druhazakat (thrift shops) valamint az
arleszallitisokat (sales) a rendes Uzletekben. Jotalicija, onkentes szervezete
vagy baratai tanacsokkal tudjak majd ellitni.
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e. Bevisirlisi informicidforrisok

1. Az tijsigok az els6 informaciciforrasai az okos fogyasztonak. Hamm
resze van az lijsignak, amelyek hasznos tudnivalcikat laSzOlnek a termekek
vagy szolgaltatilsok visarlasirol es eladisarol.

Ads a hirdetesek szolcism.- hirdet6szovegek, amlyek az tijsig sorai
kozott jelennek meg. Altalaban a hirdetesek felsoroljak az ajanlott
javakat es szolgaltatisokat a napi arakkal. Ha valamelyik terniek
kidrusitasarcil van szo, ezt Mon feltUntetik.

Supplements az djsa'gmellekletek WW1 hirdetesek, amelyeket az
lijsighoz csatolva hordanak ki. Ezek a mellekletek altalaban nagy
kiarusitisokat hirdetnek, amelyek csak bizonyos ideig tartanak.

Classified Ads a rendszerezett hirdetesek nagyszamti hirdetest
tartalmaznak, ktI1onb'iz6 szolgaltatasokat, tij es regi drucikkek eladisat
ajanljak fel. Ez Mon resz, amely az tijsag %lege fele talalhato.
Mig a rendes hirdeteseket es a mellekleteket altalaban a nagyobb
cegek teszik kOzze, mas a helyzet a rendszerezett hirdetesekkel. A
legtdbb rendszerezett hirdetest olyan szemelyek teszik IctSzze, akik egy
bizonyos szolgaltatast ajanlanak fel, vagy eladni, bereni valamint
kereskedni akaranak. A rendszerezett hirdetesek altalaban kategorialc
szerint vannak csoportositva, igy pld: HOUSES FOR SALE Eladd
hazak, BICYCLES FOR SALE Eladd kerekparok, LIVESTOCK FOR
SALE Eladd allatallomany, vagy ELECTRICAL APPLIANCES FOR
SALE Elado elektromos kesztllekek.

Az tijsighirdetesek alapjan vale, vasarlas eldnye az, bogy tissze lehet
hasonlitani a termekek drat, meg lehct tudni hogy hol lehet a
leggazdasagosabban vasirolni. Ez kiktIszoboli az Uzletek felkutatasival
eltOltott id& es ktiltsegeket.

2. Postai megrendele kataldgusok killonbOz6 hasznalati cikkeket sorolnak
fel. Lehetnek nehany oldalasak es szakositva bizonyos agazatok szerint mint
peldiul viragmagvak, vagy lehetnek tobb szaz oldalasak, amelyek majdnem
minden elkepzelhet6 salcsegleti cikket tartalmazhatnak. Ebb6I a tipusbol
talin a legismertebb katalogusok a Sears, Roebuck & Co. Catalog, a L.L. Bean
Catalog es a Spiegel Catalog.

Altalaban minden darabnak van fenykepe a megfelel6 adatokkal
meretek, szinek, anyagok, csomagolasi informacicik, stb. amelyeket ismerni
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kell a megrendelesnel. A katalOgusszim is fontos minden megrendelt darab
meghatirozisinil. De ne siessen a katalogusok alapjin val6 visirlissal, amig
nincsen tisztiban az eljirisukkal es a postai kUldemenyek felteteleivel.

3. The Yellow Pages a csirga lapob> a telefonkonyveben jó visirlisi
informicicit tartalmaznak. Felsorolnak Uzleteket es azokat a termekeket
amelyeket ezek irusitanak. FeltUntetik a javitisi szolgiltitisokat kiniI6
cegeket is a kornyeken.

b. Eldnyos bevisairlis

1. Sales Kilrusitasok A kiirusitisok alkalmival a termekek irai
alacsonyabbak a szokisosnal. Legtobbsztir a kiirusitisokat el6z6leg
bejelentik. Sok Uzletben Mandolin vannak irleszillitisok; de a leszillitott iru
cikkek valamint az irleszillitis id6tartama viltozhat. Neha az irleszillitott
cikkek, mire on az Uzletbe er, mar el is fogytak. Ilyenkor kerhet
«raincheck»-et. Ez egy papirszelveny, amelyen fel van tUntetve, hogy melyik
arucikk volt kiirusitva es milyen iron. Ez leht6ve teszi, hogy azt leszillitott
iron megvisirolja kes6bb amikor az Uzlet Uj keszletet kap meg akkor is, ha
az irleszillitas arra az id6re mar le le jar.

2. Coupons Kuponok Neha kuponokat lehet beszerezni, amelyek
lehet6ve teszik, hogy bizonyos irucikkeket irleszillitissal lehessen
megvisirolni. Altalaban a kuponokat ujsigokban vagy koribban visirolt
iruk csomagolisin lehet megtalilni, vagy keres nelkUl erkeznek a postin. Ha
meg szeretne venni a tertneket, a visirlis alkalmival a kupont oda kell adni
a kasszisnak. Tobb kuponnak lejirati ideje van; ez utin a datum utin mar
nem ervenyes.

c. Hol lehet wistirolni

Az EgyesUlt Allamokban sokfele Uzlet es piac van, a termekek es a
szolgiltatisok amelyeket nytijtanak, nagyon sokfelek. Felsorolunk riehiny
kozismert visirlO helyet:

1. Supermarket-ek. A supermarketek a legismertebb helyek, ahol
elelmiszert lehet visirolni. Ezek nagy, modern Uzletek, amelyek mindenfele
elelmiszert irtilnak. Ezenkfv111 tisztitOszereket, kozmetikai cikkeket
tijsagokat, keves ruhanemdt es hiztartisi cikkeket is irulnak, valamint nem
receptes gyOgyszereket.
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2. Department Stores Ipari a'ruha'zak ezek tbbbnyire nagy
Uzlethildzatok, melyek ruhanemtit, btitort, killaboz6 keszlilekeket, vasarut,
cip6ket es sok mis termeket irulne.k.

3. Thrift Shops Bizominyi a'ruhlizak ezek az Uzletek nagyon alacsony
iron adnak el hasznilt holmikat. Az amerikaiak nem jbnnek zavarba, amikor
hasznilt ruhizatot vagy btitort visirolnak a bizominyi iruhizakban. Ezeket
az Uzleteket iltaliban jotekonysigi intezmenyek tart* fenn.

4. Farmers' Markets A farmerek piacai az EgyesUlt Al lamok egyes
terUletein a het bizonyos napjain a farmerek bejonnek a virosba eladni friss
gytImalcsbt, zoldseget es virgigokat. Ha az arak nem is alacsonyabbak, a
min6seg iltaliban jobb a supermarketban visirlot terthekekenel.

5. trEthnicA) Grocery Stores Ethnikai flfszeruzlotek - Tobb virosban
igynevezett etnikai Uzletek is vannak, ahol a vilig klildnbOz6 reszeir61
irulnak elelmiszert.

d. Az ire kifizetdse

Ha a visirlisnil az art; kivilasztisa az els6 leptis, a kifizetese lesz a
kdvetkezt. Az alkudozis nem szokisos. Az emberek csak a koltseges holmik

alkusznak, mint peldaul auto- vagy hizvisirlasnil, valamint
olian javaknil, amelyeket a piacon, antikosnil, vagy egyenesen a termel6t61
vesztmk.

A fizetes legegyszertibb formaja a kegzpenzfizetes. Viszont nagyobb
dsszcgtf pera hordozisa kenyelmetlen es nem biztonsagos. Emiatt tobben
inkibb cset-kel vagy hitelkirtyival fizetnek. A csekkeket a legtdbb Uzlett
elfogadja, ha az illet6 ket modon igazolai tudja szemelyazonossigit. Soha ne
adjon fel postin keszpenzt; a postin valo fizetes legbiztonsigosabb madja a
szemelyre sz616 csekk vagy a penz utalviny. A penz utalviny a bizonyos
dsszegre a banknil vagy a postin iehet kiviltani. Illeteket kell fizetni ertUk a
penz utalviny erteket61 fUgg6en. A hitelkirtyikkal hitelre lehet visirolni, de
mivel kamatot kell fizetni a reszben elteadott fizetes miatt, a hitalkirtyival
val6 fizetes tobbe kerUl, mint a csckkei vagy keszpenzzel va!O iizetes.

e. Aruforgalmi add & vfsarlrisi elismervdny

A legthbb illamban a fogyasztok a raegvisirolt termek ira mellett
iruforfalmi adOt is fizetenek. Az iruforgalmi add nagysiga a termek irit61
fUgg.
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Amikor fizet, kap egy vasarlasi elismervenyt. A vasdrlasi szamlak
megtartasa fontos fogyasztai gyakorlat. Ezek a vasarlas bizonyitekai; ha ki
szeretne cserelni vagy visszaadni az drut, valciszintfleg kerik az elismerveny
bemutatisat.

f. Garancilk

A garanciak warranties vagy guarantees a vasarlekat vedik a hibis
termekekt61. A garancia kimutatja a vasdrIci es elado jogait es kOtelessegeit
abban az esetben, ha a termek hibdsnak bizonyul. Meghatarozhatja, mikor
kell a termeket kicserelni, megjavitani vagy az erteket megteriteni.
Meghatdrozhat egy id6pontot is, ami utan a garancia ervenyet veszti. A
garanciak neha megkovetelik, hogy az tij tulajdonos kUldjon el a cegnek egy
beiktatisi lapot miel6tt a garancia ervenybe lepne.

g. Aruk visszaadisa

Minden Uzletben lehetseges valamilyen modon a mevasarolt dm
viszszaadasa. Ezekkel a modokkal meg kell ismerkednie. Orizze meg a
visarlasi szamialcat arra az esetre, ha szUkseges lenne az dru visszaadisa.

Ha a fogyasztonak van valamilyen pansza, felhivhatja a helyi fogyasztai
erdekeket ved6 irodat. Ezek a szervezetek ktizbelephetnek tanaccsal vagy
mas segitseggel a fogyaszto erdekeben.

h. Hite! hasznIlata

A hitelre vale vdsarlds az, amikor a megvdsirolt arti drat utdlag fizeti ki
Ivasarolj most, fizess kes6bbx. alapon. A hitelre vale vasarlasnak vannak
el6nyei. A hitel lehet6ve teszi, hogy olyan termekekre tegyen szert,
amelyeket az alatt az id6 alatt fizet ki, mialatt hasznalja 6ket. Nam penzt
takarithat meg, ha koribban visdrol olyan holmikat, atnelyeknek az ara
Ices6bb felemelkedik. De a hitelre vale vdsarlasnak veszelyei is vannak.
Kisertesbe eshet, es till sokat vasarolhat, ezaltal elkotelezi magat
jdvedelmeb61 ttil magas kdltsegek megteritesere a hitelre visarolt arukert.
Annak is fermil a veszelye, hogy a hitelre visarolt termeket visszaveszik ha
nem tudja annak ti-at kifizetni vagy ha a reszleteket nem fizeti pontosan.
EzenkivUl a termek tObbe is keitl mint az eredeti ara, inert kamtot kell
fizessen a ki nem fizetett tisszegert.

Viszont az embereknek szUksegUk van hitelre, ha nagyobb dolgokat
szeretnenek vasirolni, mint peldaul hazat vagy szemelygepkocsit. A hitel
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igenybevetele fontos lepes legtobb csalgidnak vagy szemelynek.

Els6 alkalommal nehez nagyobb vgisgirlgisokra vagy keszpenz kolcsonzesre
hitelt kapni. Kissebb visirlisokra konyebb hitelre szert tenni, de meg ilyen
esetben is szUkseges, hogy jd hitelkepessege legyen ahhoz, hogy a hitelt
megkaphassa. Akkor hogyan lehet nekifogni? Egy takarek-, vagy
csekkfolyoszgimla kezdeti garancia lehet a hitelkepesseg kialakitasgihoz.
Szinten fontos a szimlak id6ben vale, kifizetese. Ezutan mar nem nehez helyi
ipari giruhgizban hitelt vagy hitelkgirtysit szerezni.

Csaladonkent mindket luizastgirs kialakl:hat hitelt, igy vales vagy
elhalgilozas win mindket hgizastarsnak megmarad a kialakitott hitelkepessege.

Mi a hitelkepesseg? Alapjaban veve jo hitelkepesseghez a hitelre vale,
vasarlasoknal vagy kblcsbnbk felvetelenel id6ben kell fizetni a reszleteket.
Nem szabad, hogy az illet6nek semmifele mulasztgisa legyen az adcissag
kifizeteseben. Azok az Uzletek vagy cegek amelyek tudni szeretnek egy illet6
hitelkepesseget, megkerdezik err61 a helyi hitelirodat. A hiteliroda
feljegyzeseket tart egy szemely regebbi es jelenlegi penzUgyi gillapotircil
'alamint a lenyeges szeinelyes es csalgidi adatairdl is. A magginszemelyek
kaphatnak mgisolatot a sajgit hitelkepessegUkr61 ezeknel a hivataloknal es
fellebezhetik a kiertekelest, ha dgy gondol*, hogy az hibis.

Egyes hitelkgirtylikmil az igenybe vett aprdbb hitelek levongisa csak a
fizetesi id6szak vegen tortenik es igy nem lehet nagyobb lisszegeket elkblteni
sok aprd kiadgis alkalmaval. Fontos megjegyezni, hogy a hitelkartyacegek a
hitel utin kamatot szgimitanak, amely elerheti a 21%-ot. Miel6tt a hitelkartyit
igenybe venne, olvassa el es tanulinginyozza az bsszes hitelmegallapodist.

Ha a hitelkartygit elveszti vagy ellopjak, az esetet azonnal jelenteni kell az
Uzletnek vagy az illet6 cegnek. Az azonnali jelentese a hitelkartya
elvesztesenek korlatozza azt a lehet6seget, hogy masvalaki felhata!mazis
nelkUl hasznalja a hitelkartyit.

3. BAN7SZOLGALTATASOK

Az amerikaiak nap, _ ';Ii:!. ,n veszik igenybe a bankok szolgaltatasait.
Ez a szeles skalaj el6nyos u.,.'"`-tasok eredmenye, amelyeket e bankok
maginszemelyek es szervez tek szgimara letesitettek. A szokasos
bankszolggiltatisok a kbvetk !z6k:
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a. Csektfolyosamliik

A csekkefolyaszamlik a legelterjedtebb bankszolgaltatisok. ValOszinaleg
rOgthn miutan nekifog dolgozni, szeretne majd egyet nyitni. A legtObb ember
biztonsagi okok miatt nem hord maganal nagyobb tSsszeget keszpenzben,
hanem szemelyes csekkel fizet a mindennapi javakert es szoleltatisokert.
Amikor folyOszamlat tnyitnalo>, az illet6 a folydsszamlan tarthatja a penzet es
barmikor kiveheti azt onnan, ha szUksege van ri. A klienseknek csekkeket
adnak amelyeket ki lehet tolteni es agy lehet hasznalni azokat mint a penzt.
Ha csekkfolviszamlat szeretne nyitni, el kell mennie a bankba es atesni a
szUkseges formasagokon, mint peldaul az alairdsi kartya kittSlteset. A bankot
a felajanlott szolgaltatisaiert vagy az el6nyos elhelyezeseert es nyitvatartisi
idejeert valaszthatja ki. A hazastarsak nyithatnak ktSztSs folyOszamlat;
ilyenkor mind ket szemely alairhatja a csekkeket.

Azoknak, akiknek csekkfoly6szamlajuk van, meg kell ismerkedniUk a negy
alapvet6 formai eljarassal: a betetlapokkal, csekkekkel,
csekkttSmbszelvenyekkel vagy nyilvantartisokkal es a folydszamla havi
kimutatisaival.

1. Betetlapok Deposit Siips Ha mar van egy folriszamlija,
valdszindleg rendszeresen be szeretne oda tenni a penzet. A betetlapokra
altalaban rd van nyomtatva az On neve (vagy mindket hazastars neve egy
ktSztSs foly6szamla eseteben) es a folriszamla szama, vagy hely, ahova be
lehet irni ezeket az adatokat. A betetlapoknak bejegyzesi rovatuk van ha
tobb csekket, valamint keszpenzt, is be szeretne tenni ugyanabban az idOben.

Kitt Slti a betetlapot es a penzzel egyUtt beadja a kasszanal, ahonnan
elismervenyt kap rola. A bankbetetlapokat akkor adjak ki, amikor valaki
folriszamlat nyit; tovabbi lapookat is be lehet szerezni kes6bb a bank
kasszajanal.

2. Csekkek Checks A csekkeket csak az toltheti ki es irhatja ala,
akinek a nevere sz61 a foly6szamla. A csekk kitoltesekor a kOvetkez6
adatokat kell beirni:

1) a datumot

2) az intezmeny vagy a szemely nevet, akinek szinja az tisszeget

3) a penzosszeget szamokban kifejezve, pld. $10.00, $35.50, felttintelve
a dollarokat es centeket is
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4) a penzOsszeget szavakban kifejezve, pld. «ten dollars and no/100»,
«thirty-five dollars and 50/100»

5) az alairasat

Ores csekklapokat a foly6szamla megnyitasakor lehet kapni, mig a
nyomtatottskat azutan, altalaban alacsony dij elleneben. Minden Ures
csekken fel kelt tUntetni az illet6 never., cimet, csekkszamat es a folyOszamla
szamat. Minden csekket ellen6rizni kelt ahhoz, hogy megbizonyosodjon arr61,
hogy az adatok helyesek. Ha elveszit egy csekket, rbgtan ertesiteni kell a
bankot rola, hogy ne adjanak ki masnak penzt ra.

3. CsekketOmbszelvenyek vagy nyilvintartilsok Checkstubs or Regir-ers
Amikor kitolt egy csekket, be kell irja a nyilvantartasba a cla_umot, annak a

nevet, akinek fizetett es a kifizetett bsszeget. Ez a szelveny vagy
nyilvantartas kell hogy a folyOszamlan megmaradt bsszeget tartalmazza. A
megmaradt bsszeg a cmerleg», vagyis az az bsszeg, amit meg el lehet kblteni.

4. A folydszimla kimutatisa Account Statement Altalaban minden
hanapban a 1"nk elkUldi klienseinek a foly6szamlajuk allasat, amely kimutatja
mindazokat a beteteket es kiveteleket, amelyeket egy adott id6szakban
eszkOzbItek es mindenfele terhelest es dijat, amit levont a bank azon honap
alatt. Nehany bank havi szolgaltatasi dijat von le. Mas bankok kissebb
bsszeget vonnak le minden bevaltott csekk utan. Keyes bank nem r6 ki
semmifele dijat sem. Barmilen eljarast is hasznalnak, ezt tUkrbzi a havi
kimutatas. Hasonlitsa Ossze a nyilvantartasival a foly6szamla kimutatasit,
hogy meggy6z6dAn arr61, hogy a bank nem tevedm %/ea a kitoltOtt
csekkeket amelyekkel mar fizetett altalaban vissza is kUldik a havi
kimutatassal egylitt, igy hivatalos nyugtai lesznek az azelati vasarlasokr61.

Tobb bank tijabban kamatot fizet a csekkfoly6szamlakra, de ilyenkor a
minimills bsszeg a foly6azamlan aranylag magas kell maradjon. A kamatok
kifizetesenek ideje valtozik. Ha kamatot adnak a folyciszamla utan, az tij
merleget feltUntetik a havi kimptatasban.

Olyan csekk kithltese amelyen nagyobb bsszeg van, mint ami a
foly6szamlara van beteve, a foly6szamla ttillepeset «overdrawing» jelenti
es ennek komoly kbvetkezmenyei lehetnek azon szemely szamira, aki ezt
teszi. Az illet6 foly6szamlajat lezarhatjak es az illet6 hitelkepess4e szenved.
Fennall a torvenyes eljaras, bUntetesek vagy szabadsagvesztes veszelye is, ha
nagyon ttillepi a foly6szamlat. De ezeket el lehet kerUlni, ha olyan
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folyciszamlaja van, amely engedelyezi a ttillepest.

b. Takardkfolydszimlik

Nem nehez takarekfolyciszamlat savings account nyitni. Mindaz, ami
kell hozzi, a Tarsada lmi Biztosito kartya es valamennyi keszpenz. Ezek a
folyciszamlak mindenekel6tt penzmegtakaritasra es kamatgytTjtesre szolginak.

A takarekfolyciszamlaknal takarekbetetkonyvet «passbook» hasznilnak,
amelyben bejegyzik a beteteket, kamatokat valamint a felvett osszegeket es
dijakat (ha vannak ilyeneld. A takarekbetetkonyv iltaliban annil a
szemelynel marad, akinek a neven van a folydszamla, es az illet6 magival kell
vigye mindig a bankba, amikor peut tesz be vagy vesz ki.

Nem csak a keresekedelmi bankok azok, ahol kamatot lehet kapni a betett
penzert. Vannak takarek- es kolcso ,z6 intezmenyek, munkaegyletek es
hitels..ovetkezetek, vagy masfele intezmenyek, ahol az emberek a
megtakaritott penzilket 6rizhetik.

C. Kolcsonok

Nem csak a bankoktdl lehet kolcsont felvenni. A bankok aranylag eleg
magas kamatert adnak kblcsbnt; emiatt, ha penzt szeretne kOlcsOnozni, el6bb
erdekl6dnie kell a banknil.

A legtobb egyen szamira, aki nemreg telepedett le a kozossegben,
nehersegei lehetnek kissebb kdlcsonre is szert tenni, amig olyan szemelyt
nem talil, aki u.n. «jó hiteld» es aki kezessegi min6segben alairja a kolcson
kervenyt. A kezes villalkozik arra, hogy ha a kervenyez6 nem teriti meg a
kolcsiin kapott bsszeget, akkor 6 sajit maga fogja ezt megteriteni. Kit lehet
«Xs biteld»-nek szamitani? A legtobb bank azt mondani, hogy ez alland6
jovedelmtl szemely, bankfolyciszamlaval es aki id6ben kifizeti a szimlait es
reszleteit. Ezeknek az embereknek a bankok szivesen adnak kolcson es
elfogadjak 6ket kezeseknek.

d. Ertdimeend fidkok

Az ertekmeg6rz6 ficikok Safety Deposit Boxes biztonsigos helyek
fontos iratuk vagy tirgyak meg6rzesere. Ezek zart dobozok, amelyek
killonboz6 meretlek es a legtobb banknal lehet ilyen ficikokat berelni,
azoknak akik biztonsagos helyen szeretnek tartani ertekeiket. Nehany bank
felajanl ertekmeg6rz6 ficikokat azoknak, akiknek az illet6 bankban
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foly6szamlajuk van. De a legtobb bank alacsony dijat rd ki az ertekmeg6rz6
fidkok hasznalatiert.

B. KoVETKEZTETtS

Az EgyestIlt Allamokban a penzUgyi m6veletek nagyon bonyolultak, de a
menekUltek sajat erdekUkben felhasznalhatjak ebb61 a fejezetb6l vagy mas
forrasokb61, peldaul bankokt61 vagy tijsagokb61, a sztikseges informaci6kat.
Mivel az els6 evekben a menktilteknek csak korlatolt anyagi tartalekaik
vannak, fontos a leggazdasigosabbal, beosztani azt a penzt, amivel
rendelkeznek. Ez iranyban a gondos kt5ltsegvetes, a gazdasigos vasarlds, a
hitelek es a bankszolgaltatasok megfelel6 igenybevetele sokban segithetnek.
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IV. FEJEZET

ISKOLAZTATAS AZ EGYESULT ALLAMOKBAN

A. BEVEZETES

A tanligyi intezmenyek az Egyestilt Allamok alapvet6 nemzeti ertekeit
ttikrozik, f6leg az egyenl6 lehet6segek eszmejet. A tanulas mindenki szamira
elerhet6 az Egyesillt Allamokban, tekintet nelkill az egyen korara, fajara,
etnikai eredetere vagy a tarsadalmi osztalyra, ahova tartozik.

A diakok a torveny ertelmeben hat eves korukban kezdik az iskolat es
tizenhat eves korukig kell tanuljanak. De a legtobb dial( kiegesziti
tanulmanyait legalabb tizenket esztend6re, igy tizenhet eves koruk kurul
vegeznek.

A gyermekek iskoliztatisa elemi szintre «elementary» (6 eves kort61
11-ig) es kozepiskolai szintre «secondary» (12. eves kort61 17-ig) oszlik
fel. Akik befejezik a kozepiskolat, erettsegi diplomat «high school diploma»

kapnak.

A kovetkez6 tablizat kitzutatja a gyermekek 12 tanulmanyi evtlk
elosztasat. Gyermekei kUlonboz6 iskolakba jarhatnak ugyanabban a
kozossegben a koruk szerint valamint aszerint is, hogyan osztjak fel a
kozossegben a 12 iskolaevet.

Elemi Iskola Kdzepiskola

Hivhatjak: Elementary School-,
Primary School-,
Grade School-nak

kor: 6
7
8
9
10
11

osztaly: 1

2
3
4
5
6

Hivhatjak: Middle School-,
High School-nak,
stb.

kf,r: 12 osztaly: 7
13 8
14 9
15 10
16 11

17 12
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A feln6tteknek (18 even felul) szinten sok lehet6segOk van a tanulasra.
Gyakran dolgoznak es ugyanakkor iskoliba is jarnak. Mivel a kozepiskola
utin a tovibbtanulis nagyon driga lehet, van lehet6seg reszid6ben dolgozni
es reszid6ben tanulni is.

A tanulisi lehet6segeknek es a veluk jaro felel6ssegeknek MN/id
bemutatisa kovetkezik.

1. GYERMEKEK ISKOLAZTATASA

a. Iskolatipusok

1. Nyilva'nos iskola'k Public schools Minden gyermek 12 evig jarhat
altalinos kozossegi isokliba. Whiny iskola mellett .6voda «Kindergarten»
is mdkodik. Az ovoclaba az els6 osztaly megkezdese elott jirnak a
gyermekek. A nyilvinos iskolarendszert a kozosseg lakoi tartjak fenn,
tobbnyire a helyi adakbal fedezik a IcOltsegeket. Az adobol befolyt osszeget
minden kozosseg iskolatanacsa «school board» administralja. Az
iskolatanics tagjait a kozosseg laical valasztajik meg. Mivel minden lakos
reszese a helyi iskolarendszernek fly motion, ezert azt «public education»
nyilvinos tanittatisnak-nevezik.

Az EgyesOlt Ilamokban minden trilvanos iskola bizonyos alapismereti
tertileteken ad kikepzest. Ezek iltalaban iris, olvasis, matematika, az
EgyesOlt Allamok es a vilig tortenelme, termeszetrajz, kepz6mtrveszet, zene
es testneveles. A tanmenet kovetelmenyeit a helyi iskolantanics vagy a
Tantlgyminiszterium hatirozzik meg. Emiatt a tanmenet ktivetelmenyei
illamonkent, varosonkent vagy iskolankent kultimbozhet

Az elemi iskolaknak kotelez6 tantirgyaik vannak. A kozepiskolakban a
kotelez6 alaptantirgyak mellett szabadon vilasztott tantirgyak is lehetnek.

Sok kozepiskola szakkepesitesre is nyijt lehet6seget, mint pld.
autoszerel6i, icsmunkasi, hiztaji gazdasigi, mez6gazdasigi, vallisi vagy
irodai ismeretekre. Sokszor azok a dialcok, akik a kozepiskola utin rOgton
dolgozni szeretnenek, ilyen tanfolyamokon vesznek reszt, hogy
kifejleszthessek kepessegeiket. Ezek Iconl a tantargyak kortll az iskola
tanuldi szabadon vilaszthatnak.

SO
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2. Maginiskolik Private Schools A 10- ^egi iskoldk mellett sok
maganiskola is van az Egystllt Allamokban. NgyreszUket felekezeti
cscoportok tartjak fenn. A maganiskolak altalaban tandijakat vagy
beiratkozasi dijakat kernek, meg miel6tt a didkok elkezdenenek iskoldba jdrni.
Ezek a tandijak az iskolat61 fugg6en alacsonyak vagy nagyon magasak
lehetnek. Ezeket a tandijakat egyenesen az iskolanak fizetik, nem pedig adO
titjan. Ha gyermekei maganiskolaba jarnak, akkor is ki kell fizetnie a
nyilvanos iskolik fenntartasat szolgal6 adOt.

3. Napkozi- Pre-schools A legtObb helyen a hat even aluli gyermekek
szamara ovodakat tartanak fenn. Ezek az &acidic, amelyeket «kindergarten»-,
«nursery school»-, vagy «pre-school»-nak neveznek, az elsd osztaly eldtt
keszitik fel a gyermekeket az iskolara. Ttibbnyire magantulajdonban vannak
es tandijat vagy reszveteli dijat kell ertUk fizetni. Az Ovodak nehany
kozossegben a nyilvanos iskolai rendszer szerves reszei. Ebben az esetben
vagy kernek dna tandijat, vagy nem, valamint a beiratkozas lehet ktitelez6
vagy sem. A legtbbb Ovodaba kett6t61 tst eves korig lehet a gyermekeket
beiratni.

b. Amit tudni tell az iskolikrdl

1. A taner6 School Staff Az elemi iskolaban rendszerint egy
osztalyert egy tanitO felel es minden tantargyat 6 tanitja. A kozepiskoldban
minden tantargyat mas tanar tanitja. Ahelyett, hogy egy osztalyteremben
maradnanak, a diakok minden tantargyat mas osztalyteremben tanuljdk. A
tanarokon kivtll nevel6k is foglalkoznak a didkokkal, akik segitenek nekik a
problemaik megoldisaban es dtmutatast adnak a felkesztiltsegUket es jovend6
karrierUket illet6en.

2. Sza'llita's Neha az iskola kozel fekszik a lakashoz es a gyermekek
gyalog tudnak odaerni. A tavolabb lak6 gyermekek szamara iskolabuszok
vannak, amelyek a diakok oda es vissza szallitdsat ingyen biztositjak.

3. Iskolalitogatis A legtabb gyermek napi hat drat jar iskoldba hetf6t61
pentekig. A tanev rendszerint szeptemberben kezd6dik es jdniusig tart.
Jdnius, Mills es augusztus hOnapok teszik ki a nyari vakaciOt. Ezallatt az
isknlaban segitik azokat a tanuldkat, akik elmaradtak a rendes tanev folyaman
tanulmanyaikkal vagy nyari tanulmanyi es Udt116programokat szerveznek,
amelyeken a jelenlet nem kotelez6. Taney kbzben vannak rovidebb vakaciOk
is, amikor sztlnetel a tanitas. Nehany etnikai vagy vallasos zsoportnak
szinten lehetnek hagyomanyos Unnepeik. Ezek nem rendes iskolai szUnnapok.
De rendszerint megengedik a gyermekeknek ezeken a napokon vagy Unnepek
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alkalmaval, hogy hianyozzanak az iskolab61. Jiyen esetekben felkerik a
szUl6ket, hogy e16rP irasban jelentsek be a hianyzast.

A szt1I6k kotelesek ellen6rizni, hogy a gyermekUk rendszeresen latogatja
az iskolit. Ha egy gyermek hidnyzik, a szUl6k meg kell magyarazzik a
hianyzas °kat. Nehany iskolaban elvirjak, hogy a szUl6k telefonon jelentsek
az iskola adminisztracias irodajanak meg reggel, hogy a gyermek hianyozni
fog, valamint irisban ktizoljek a Itianyzas °kit miutin a gyermek tijb61
iskolaba megy. Igazolatlan hianyzasok, f6ieg ha gyakran fordulnak e16, a
tanulOnak az osztalyb61 vale, kizarasahoz vezethet. Olyankor felkerik a
szUl6ket, hogy menjenek be az iskoldba es beszeljek meg a gyermek
problemait egy tantigyi hivatalos szemellyel.

4. Etkezes A didkok iltalaban az iskolaban ebedelnek. Sok iskoldban
nem engedik meg elhagyni ebedszUnet alatt az iskola terUletet. A diakok
rendszerint hazulr61 hozzak az elelmet vagy az iskola etkezdejeben visiroljak
meg ebedjUket. Ezekben az etkezdekben a koszt iltaliban olcs6 es j6
min6segtT.

5. Konyvek A legtobb kozossegi iskolaban a szUkseges tankonyveket
kOlcsanadjak arra a tanevre. Ha egy tanul6 tonkreteszi, elveszti vagy nem
t:dja vissza a konyvet, a szUl6knek ki kell iltaliban fizetni annak a
helyettesiteset.

6. Angol nyelvtanfolyamok Az iskolaknak tobbfele modszertlk van az
angolul nem beszel6 diakok segites6re, hogy ott megtanuljak a neylvet. Ha
tobb disk van, akik csak keveset vagy egyaltalan nem beszelnek angolul,
angol nyelvOrikat English as a second language (ESL) szerveznek. Neha
vannak ketnyelvd iskolak is, ahol egyes tantargyakat a gyermek anyanyelven
tanitanak. Ha csak nehany gyermek van, akiknek WW1 nyelvOrara van
sztlksegUk, azok szamara az iskola magantanart bizhat meg, aki vela tanul.
A szUl6knek utanna kell nezni, hogy gyermekeik segitseget kapnak-e az angol
nyelvtanulasban.

7. Kidrtekeles A diakokat tobbfeiekeppen ertekelik ki. Ezek a
kiertekelesek tobbnyire a jelenletre, feladatok vegrehajtisara, a tesztek
eredmenyeire es az osztalyban vale, kftremtikodesre alapszanak. Tobbfele
osztalyozasi rendszer van a didk eredmenyei ktertekelesere. A hagyomanyos
rendszerben az iskola bettiket hasznal A-t61 F-ig, A a kittfn6t jelenti, mig az
F a bukist. Mas iskolak szamokat hasznalhatnak, vagy S (satisfactory =
elegseges) / U (unsatisfactory = elegtelen) avagy pass/fail = atjutis/bukas
rendszert. Whiny iskola semmifele jegyet nem hasznal, hanem ehelyett Trott
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kiertekelest ad a tanar arrol, hogyan tanul minden disk.

A legtabb iskolaban nem tartanak vizsgat ahhoz, hogy a diakok atjussanak
egyik.osztalybcil a masikba vagy elemi iskolabcil kozepiskolaba. Ha a gyermek
iskolai tevekenysege megfelel6, akkor az tovabbjuthat a kovetkez6 osztalyba
a jov6 tanev kezdeten. Nan)/ allamban a diakoknak le kell tenni a minimalis
kovetelmenyeknek megfelel6 tesztvizsgat ahhoz, hogy befejezzek a
kOzepiskolit. Ezek nem hivatalos erettsegi vizsgak.

Neha a diakok-lak szabvanyozott teszteket kell megoldani, vagyis olyan
teszteket, amelyeket sok iskolaba kiadnak az egesz orszig tertileten. Ezek
nem hatirozzak meg, hogy a disk atmegy-e vagy megbukik; csupan
asszehasonlitjak a disk teljesitmenyet az orszagos itlaggal.

A gyermekeket altalaban a koruknak megfelel6 osztalyba helyezik.
Whiny iskolaban teszteket kell letenni hat evnel id6sebb gyermekeknek.
Ezek nem felveteli vizsgak, hanem a besorolas erdekeben vannak, hogy
eldantsek, melyik osztalyba kell elhelyezni a gyermeket. Ezek nem azt &Mak
el, hogy felveszik-e a gyermeket az iskolaba, vagy sem.

8. Tanterven kivUli tevekeny,segek A rendes iskolai ciralcon es tanitason
kivUl a legtobb iskoldban biztositanak egesz sor sport- es klubtevekenyseget
az iskolai program alatt es utan. Ezek kereten beldl lehetnek kosarlabda-,
football-, soccer-, baseball-, track and field-, rdplabdacsapatok, szinjitsz6
csoportok, vitaegyletek, iskolai ajsagok- vagy folyciirtatok szerkesztese,
mdveszeti kora, stb. Nehany klubnak lehet szakmai jellege.

Egyes iskolikban a tanulason kivUli tevekenysegeket csupan kiiis6
tevekenysegnek tekintik es nem az iskolai tevekenyseg szerves reszenek.
Emiatt ezekben az iskolikban elvarjak, hogy a rendes &ikon megfelel6
jegyeket kapjanak a diakok ahhoz, hogy a tanuldson kivUli tevekenysegeken is
reszt vehessenek.

9. Magaviselet es fegyelem az iskola'ban Az iskolai tevekenyseg mellett
a tanulcikt61 elvirjak, hogy minden eldirt hazifeladatot id6ben elvegezzek.
Azok a diakok, akik Trott igazolvany nektil kesnek az cirakrcil vagy kesve
adjak be dolgozataikat, fegyelmezve lehetnek. A fegyelmezes tobbfele lehet.
Allhat tobblet hazifeladatbcil, az iskolaban vale, visszatartasb61, bizonyos
tevekenysegekt61 vale, eltiltasbol vagy az igazgat6 avagy mas iskolai
hivatalnok megrcivasabol. Az EgyesUlt Allamokban a legtobb kozossegi
iskolaban tiltott a fizikai bUntetes, de neha megengedik ezt is.
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c. Alutlinos probldmik

Sok menkUlt gyermek nehersegekkel kUzd az iskolai eletbe vale,
beilleszkedes alkaltnival. Amig nem beszel valamennyire angolul tigy ttInik
neki, hogy az iskolatarsaik nem veszik elegge figyelembe 6ket. Ismeretlen
orszagban gyermeknek ez nagyon rossz erzes. De ahogy n6 a gyermek
beszedkeszsege, ez a problema megoldOdik.

«Mainstreaming» az a gyakoriat, amikor angolul nem tudo vagy mas
nehersegekkel kUzd6 gyermekeket egyenesen a koruknak megfele16 osztalyba
sorolnak be. Ezt a gyakorlatot kissebb virosokban alkalmazzak, ahol keves
menkUlt latkik es nincs lehet6seg a menekUlt gyermekek szimara kUlon
programokat letesiteni. Sokszor nincs lehet6seg tolmacsot alkalmazni es a
kezdeti kommunkacitis problem& stilyosak. De altalaban a nehersegek
ellenere a dialcok Oland° sikereket ernek el az onallosig teren es az iskolai
eletbe vale, teljes beilleszkedesben. Ez nem meglep6, mert a gyermekeknek
kUlonleges adottsagaik vannak idegen nyelvek megtanulasahoz es kUlonbtSz6
kultdralchoz vale, alkalmazkodashoz.

Egy nehezebb problema, amellyel szembe kerUlhet f6leg nagyobb
virosokban nehany menekUlt gyermek, az iskolaban letez6 etnikai vagy faji
alapon lev6 feszUltsegek jelenlete. A kUlonboz6 etnikai csoportok kortitti
viszilyoknak lehet nehany hozzajarulo oka. Viszalyok keletkezhetnek amiatt
is, mert kUlonboz6 diakcsoportok tat keveset tudnak egymas szokasairdl es
viselkedesmodjarol. A faji vagy etnikai viszalyokra komoly figyelmet
forditanak az iskolai szervek. Ha ilyesmi el6fordul, vagy On vagy gyermeke
meg kell beszelje ezt a tariarral. Viszont vigyazni kell arra, hogy minden
gyermekveszekedest ne jeloljUnk meg mint ilyen jellegd viszalyt.

d. Iskolalitogatison kivali musks

Az iskolabajaris mellett a nagyobb dialcok munkat is vallalhatnak es sokan
ezt is teszik. A diakmunkik kozott altalaban az tijsagkihordis, kerti munka,
gyermekekre vale, felUgyelet vagy Uzletekben, vendegl6kben vale,
tevekenyseg szerepel. Ezeket a munkalcat a rendes iskolaidd el6tt, utan vagy
hetvegeken vegzik. A nyari hcinapok alatt a valcacia idejeben tobben teljes
munkaid6ben dolguznak.

e. Szaldi felel6ssdgek

Az EgyesUlt Allamokba vale, megerkezes utin a szUl6k felel6ssege beIratni
a gyermekeket az iskolaba olyan hamar, amennyire ez lehetseges. Altalaban
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a *all& segiteni szoktak az tijonnan erkez6knek a gyermekeket az iskolaba
beiratni. Ha az iskolai ev kozepen erkeznek, akkor is azonnal be kell irassa
gyermekeit az iskolaba es ne varja meg a kOvetkez6 tanev kezedetet. Hogy
melyik iskolaba jarassa a gyermekeit, ezt altalaban a kornyek ahol lakik
hattirozza meg valam:nt az is, hogy melyik osztalyba kell a gyermeknek jarni.

A gyermekek iskolaba val6 beiratasahoz nehany irat szakseges. Ezek
kortll a legfontosabb a gyermek I-94-es kartydja. A szakseges iratok kozott
szerepel a sztlletesi bizonyitvany vagy keresztlevel, oltasi es egeszsegagyi
igazolvanyok vagy egyeb olyan iratok, amelyeket a helyi szervekt61 kaptak,
paldaul olyanok, amelyeken szerepel a gyermek otthoni cime. A beiratishoz a
kovetkez6 adatok szaksegesek:

1. A gyermek teljes neve
2. Szaletesi datum / eletkor
3. Lakascim / es telefonszam
4. Oltasi / egeszegagyi igazolvany
5. Salt& neve
6. Szt116k munkahelyenek cime es telefonszama

Tobh iskolaban megkOvetelik, hogy az iskolakezdes el6tt a gyermek °twos;
vizsgalatra jelentkezzen. Az Clam tarvenyei bizonyos kotelez6 oltasokat irnak
e16. A szt116k a gyermek beiratasa el6tt meg kell, hogy erdekl6djek ezeket a
k ovetelmenyeket.

Habir a kOzt5ssegi iskolak aranylag «ingyenesek», megis lehetnek bizonyos
kaltsegek, amelyeket a szUl6k fizetnek. Ilyen kiadizA klietnek a konyvek
kolcstinzesere, kUltStibtSz6 sportfelszerelesekre, testnevelesi Orakra vagy
sportklubokra forditott dijak.

A szt116kt6i elvarjak, hogy aktiv szerepet vallaljanak a gyermektlk iskolai
neveleseben. Felkerik 6ket, hogy kovessek figyelemmel gyermekeik iskolai
tevekenyseget es hogy vegyek fel a kapcsolatot a tanarokkal meg akkor is,
ha nem beszelnek jot angolul. Fgycs iskolakban evente tObbszor sza16i
ertekezletet tartanak. A legtobb iskolaban szt116i-tandri bizottsag mtIdodik
Parent- Teacher Association (PTA). A rendszeres szUl6i ertekezleteken a
szUl6k es a tanarok az iskolaprogramokat, a tariagyi politikat, az iskolai
neveles javitasat es meg sok mas temakort beszelnek meg.

Az amerikai tanarok ditalaban ertekelik a s'..U16k eszreveteleit vagy
kerdeseit. Ez a kozremtlkOdes segiti aka felmerni, hogyan vegzik a
munkajukat es lehet6ve teszi nekik, hogy elmondjak a szt116knek, hogyan
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viselkedik gyermeklik az iskolaban. A sztil6knek is segit abban, hogy
aktivabban reszt vegyenek a szimukra meg tij kdzossegben.

f. A kOzipiskola

A IctSzepiskolas diakok az iskoldjuk tanicsadOjat61 titmutatist kaphztnak
lehet6segeikr6I a kozepinkola befejezese utin.

'Nrikrany ilyen aiegbeszelni valci valasztasi lehet6seg:

1. Munkavallalas rogton a kozepiskola befejezese utan. A munkahely
lehet6seget nytijhat a kikepzesre.

2. Beiratkozas egy szakmai / technikai iskolaba, amely bizonyos
szakmara vagy tevekenysegre nytijt kikepzest.

3. Beiratkozas egy keteves f6;skoldra

4. Beiratkozas egy negyeves f6iskolara vagy egyetemre.

Akik tanulmanyaikat keteves vagy negyeves f6iskolan vagy egyetemen
szeretnek folytatni, szabvanyozott felveteli vizsgan kell megfeleljenek. Ennek
a tesztrek az eredmenye egyike a f6iskolara vagy egyetemre vale, bejutas
kriteriumanak. A legtobb f6iskola es egyetem ktildn angol nyelvtesztet ad az
idegen diakoknak. Csak jo angol tudassal rendelkez6 dialcok tehetik le ezeket
a teszteket.

Mas kriterium szerint, a diakoknak a kozepiskolaban kapott jegyei es az
ott tantisitott eredekl6d6se szerint hagyjak jciva a beiratkozast a f6iskolara
vagy egyetemre.

A ktSzepiskola utin a tanulas mar nem ingyenes es kt5ltseges is lehet. Egy
maginf6iskola vagy maginegyetem sokkal dragabb, mint egy videki vagy
allami f6iskola vagy egyetem. Viszont az iskola min6sege nem valtozik att61
ftlgg6en, hogy maganegyetemr61 vagy nyilvanos egyetemr6l van szci. Ahhoz,
hogy valaki fedezhesse f6iskolai vagy egyetemi koltsegeit, el6bb dolgozhat es
csak azutan mehet a f6iskolara, vagy mint; a kett6t teheti egy id6ben;
tulajdonkeppen sok amerikai mindkett6t vegzi, hogy fedezni tudja tanulmanyai
IcOltsigeit.
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2. FELNOTTEK. TANULASA

A tanultis egy eletre sz616 folyamat. Sok amerikai ezt allandO iskolai es
tovabbkepzesi tevekenyseggel bizonyitja be. De a nyilvanos kozepiskolai szint
utin a tanulds anyagi terhe mar a diakra harul. Emiatt altalaban sok feln6tt
teljes munkaid6ben dolgozik es resziddhen tanul. Az iskolik esti, hetvegi, stb.
orikat biztositanak, hogy a dolgozd diakokhoz igazodjanak. Sok kikepzesi /
szakmai programot kimondottan a dolgozO diakok szamara szerveznek meg.
Az is szokasos, hogy az emberek egy ideig dolgoznak es azutin (ha mar van
valamennyi anyagi fedezetUk) teljes id6ben tanulnak, hogy javithassanak
statusukon a munkahelyUkbn.

A feln6ttek tanulasanak f6 oka az, hogy javitani szeretnenek a
helyzetukon a munkahelyUkbn. Habar az nem midig igaz, hogy aki tobbet
tanul, az tobbet is keres. Tulajdonkeppen nehany szakmunkas beosztasban
ugyanazt, vagy nagyobb fizetest adhatnak, mint hivatisos allasban, amely
tobb iskolat igenyel. Annak az eldonteseben, hogy milyen fajta iskoliztatasi
program a legmefeleldbh valaki sztimara, fontos azon a kornyeken, ahol az
illet6 le szeretne telepedni, gondos elemzest vegezni a munkaba vale,
elhelyezkedest illetden. Szinten fontos szamitasba venni a teljes munkaiddben
vale, tevekenyseg el6nyeit (beleertve a munkahelyen vale, kikepzest, a
rangidossegi el6nybket, juttatisokat, stb.), amelyek a rendes tanulmanyi
programot ellialaszthatjak egy kesdbbi id6pontra.

Ebben a fejezetben bemutatuuk nehany ismertebb intezmenyt es
programot, amelyek majdnem mind a feln5ttoktatast szolgaljak.

a. Angol nyelvtanulls

Sok helyen az Egyeslilt Allamokban a nem angol anyayelvd feln6ttek
angolul tanulhutnak. Ilyen kirendeltsegek vagy oktatisi helyek, ahol ez a
lehet6seg van, a kbvetkezdk:

1. Felnottek alapismeretekre vald oktata'sa Adult Basic Education
(ABE) Programs -. Ezeket a programokat altalaban a helyi tantestUlet tartja
fenn. Itt sok tanulasi lehetdseget biztositanak, beleertve gyakran az angol
nyelvdrakat is English as a second language (ESL). Lehet, hogy kell egy
alacsony tandijat fizetni, maskor ezek az Orak ingyenesek. A tanfolyamok
lehetdseget adnak a feln6tt diakoknak mas, ktilonbOz6 orszagokbal szarmazo
diakokkal talalkozni.
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2. &lames szervezetek Voluntary Agencies (Volags) Az onkentes
szervezetek neha angolcirikat es kulturalis tajekortatO tanfolyamokat
tartanak a menkUltek szaimara. Az tijonnan erkezett menkUltek erdekl6djenek
a helyi szervezetnel vagy a jOtalicijukon keresztUl ezek utan a programok
utan.

3. Felekezetek Churches A vallasos felekezetek vagy mis vallasos
csoportok, amelyek reszt vesznek a menekUltek letelepedeseben, neha
angolcirakat vagy tajekortato programokat biztositanak.

4. Kereskedelmi nyelviskollk Commercial Language Schools Ezek
angol nyelvarakat biztositanak, de altalaban eleg koltsegesek.

5. Magaintanitdk Tutors -. Az tijonnan erkezett menekUlteknek
lehet6segUk van angol nyelvet tanulni egy magintanitoval. A magintanito
lehet a jcitallO, egy szomszed vagy egy ismer6s a kOzossegb61 vagy az
egyhdzt61. Mig tobb magantanitc5 onkentesen segit, masok (Meg hivatisos
magantanarok) valamennyi fizetest varnak el A magantanulas jci vilasztis
akkor, ha nem erhet6 el egy hivatalos angol nyelvtanfolyam.

6. Ahol nincs semmifele program -. Neha nincs semmifele anogl
nyelvtanfolyam (ESL) a kozossegben. Ebben a lielyzetben is van lehet6seg
angolul tanulni. Peldaul:

Igyekezzen angolul beszelni az amerikaiakkal az Uzletben, bankban es a
szomszedsagban. Meg egy-ket naponta elsajatitott szci is segit az angol
nyelvet megtanulni.

Nezze a televiziOt es tudatosan figyeljen bizonyos szavakra vagy
tuondatokra. Azutin gyakorolja 6ket barataival es amerikai szomszedaival

Hasznaljon szcitirat tij szavak megtanulasihoz. Kerjen meg egy
amerikai ismer6st egyes szavak helyes kiejtesere es hasznalja azokat
mondatokban. Gyakorolja 6ket.

Hasznalih gyermekei angol tankonyveit.

Kaphatci tanar nelktiti angol nyelvtanfolyam is, de ez ktiltseges lehet.
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It Felndttek alapismeretekre vald abeam -
Adult Basic Education (ABE) Programs and Classes

Az angol nyelvtanfolyamokon kivUl, sok helyi feln6ttoktatd program olyan
oralcat biztosit, amelyek segitik a felnateket erettsegi diplomat high school
diploma szerezni, valamint olyan el6adasokat is tart, amelyek altalanos
erdekl6desnek tirvendenek. Nehany program celja az embereknek
lehet6seget adni kicserelni ismereteiket vagy tapasztalataikat masokkal. Mas
tanfolyamok kereten belUl festeszetet, keramiat, varrast, f6zest vagy
autoszerelest lehet tanulni. Ezeket a tanfolyamokat gyakran a helyi elemi
vagy kozepiskolaban szervezik meg az esti orakban es csak alacsony dijat
kernek ertUk.

c Szakmai ds mdzaki iskolik -
Vocational and Technical Schools

A szakmai vagy techniaki iskolik az embereket kUlonbOz6 szakmak
elsajatitasara kepezik ki. Ilyen iskolai kikepzeseket a magan szakmai vagy
ndszaki iskolikban, vagy a kozossegi f6iskolikon (lasd lennebb) mint kUltin
programokat szerveznek. Ezekert a programokert kUlonbbz6 nagysigti
tandijakat kell fizetni. Tipikus szakmak, amelyekhez ilyen kikepzesi program
szUkseges a hegeszt6-, egeszsegUgyi vagy fogorvosi asszisztens-, elektronikai
szerel6-, computer programozo-, autdszere16-, valmint kUldnbtiz6 irodai
beosztasok.

d. Fdiskolia ds egyetemek Colleges and Universities

Az EgyesUlt Allamokban ketfele f6iskola vagy egyetem van: keteves
intezmenyek es negyeves intezmenyek. Ezek nyilvanosak vagy
maganjellegtlek. A keteves intezmenyeket altalaban «junior» vagy
«community»- kozossegi f6iskolanak hivjak, mig a negyeves intezmenyeket
f6iskolaknak colleges / vagy egyetemeknek universities. A f6iskolak
altaliban kissebbek az egyetemeknel es kevesebb karuk van, mint az
egyetemeknek.

A negyeves f6iskolak es egyetemek szeles skilajti «bachelors» fokozati
programot biztositanak termeszettudomany, tarsadalmi tudonianyok,
mtIveszetek es human tantargyak teren. A dialcok altalaban keteves
alapismereti tantervvel kezdenek, mielatt a sajat kikepzesi terUletUkre
ternenek at (pld. fizika, matematika, pedagogia, mtIveszettortenelem). EzekivUl
ezek az intezmenyek a «bachelor» fokozaton kivUl tovabbtanulasi lehet6seget
is biztositanak, amelyeket altalaban «graduate school»-nak neveznek.
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A keteves vagy kozossegi f6iskolak f6leg szakmai terUleteken kepeznek ki,
de ugyanakkor iltaltinos ismereti tantargyakat is biztositanak azon diakok
sztimara, akik negyeves f6iskoltira at szeretnenek iratkozni.

A f6iskolak es egyetemek kOltsegei nagyon viltozoak. A nyi/-anos
intezmenyeket az tillam vagy a %/tiros tartja fenn helyi kormanyzati
segitseggel; emiatt ezek alacsonyabb tandijat kernek, mint a
maginintezmenyek, amelyek fokozottabb mertekben vannak rautalva a dialwic
altal fizetett tandijra. Lennebb adunk egy Osszehasonlito kimutatast az
1985-1986-os tanev tanulmanyi koltsegeir61, beleertve a koszt es !aids
koltsegeit is, harom Washington D.C. tertleten mat5d6 f6iskoldnal (a konyvek
es szemelyi kiadasok nincsenek belesztimitva).

4 eves maginegyetem

Tandij:
Laktis es ellatas:

Osszesen:

4 eves nyilvinos egyetem

$ 9.300 / evente
$ 3.600 / evente

$12.900 / evente

Tandij: $ 1.500 / events (odavalci lakos)
Lakis es ellitas: $ 3.420 / evente

Osszesen: $ 4.920 / evente

Tandij: $ 4.200 / evente (nem odaval6 lakos)
Lakis es enatas: $ 3.420 / evente

osszesen: $ 7.620 / evente

2 eves kazassegi fdiskola

Tandij: $ P00 / evente (nem odaval6 lakos)
Lakis es ellatas: (nincs adat)

Tandij: $ 3.465 / evente (nem odavalo lakes)
Lakes es 311dtis: (nincs adat)
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A f6iskolan tanulci diakok szamara a szovetsegi kormany, es nehany
gazdagabb iskola vagy segelyszervezet alacsony kamattal kolcsont ad. Sok
kolcsont a szovetsegi kormany biztosit. Mbbfele osztondij is van a kivalci, de
keves penztl diakok szamara, valamint munka es tanulasi programok is
vannak; ekkor a diakok a reszid6ben vegzett munka mellett tanulnak es
rendes fizetest kapnak. Az ezekkel a programokkal kapcsolatos informacicit
valamint a beiratkozashoz sztlkseges iratokat ezekre a programokra annak a
f6iskola vagy egyetem penzUgyi segelyirodajaban «Financial Aid Office»
lehet kapni, amelyikbe a disk be szeretne iratkozni. Mivel a
kolcsonprogrammokra alapot nemreg lecsokkentettek, a segelyek
megszerzeseert eleg nagy a versenges.

e. Katonai szolgIlat Military Service

A katonai szolgalat az EgyesUlt Allamok hadseregeben, a tartalekos
kikepzes, valamint a Nemzeti Garda olyan kikepzest nytijtanak, amelyeknek
gyakran nem tulajdonitanak kell6 fieyelmet. Mig a hadsereg szolgalataba w Id
belepes teljes elkOtelezettseggel jar, a tartalekosok vagy a Nemzeti Garda
tagjai csak reszid6ben szamitanak katondnak vagyis olyan szemelyek, akiknek
rendes teljes idejti munkajuk van a civil eletben. A helyi egysegek
hetvegeken jonnek esme es altalaban evente kortilbeltil ket heten iE «tour of
duty kikepzesen vesznek reszt. Ennek elleneben a tagokat kikepzesben
reszesitik bizonvos terUleteken es reszid6ben fizetik is 6ket.

A katonai tartalekallomanyba, a Nemzeti Gardaba es a rendes hadseregbe
yak:0 belepesnek a kovetelmenyei alapjaban veve ugyanazok:

az illet6 amerikai allampolgar vagy Aland6 Lakhelp1 Idegen kartya
(I-551) tulajdonosa kell legyen. A menekUltek kerhetik ezt a kartyat
miutdn egy evet tolt6ttek az EgyesUlt Allamokban,

s mindenki meg kell feleljen az orvosi vizsgalaton,

le kell tenni egy irasbeli teszt-izsgat angol nyelven,

minden szemelyt ellen6riznek nemzetbiztonsagi szempotbdl.

A nemzetbiztonsigi ellen6rzest National Security Check -nek nevezik es
szmelyi iratokat / nyilatkozatokat es ajanloleveleket kernek e16z6
inzInkahelyeir61 vagy a hadseregben vald szolgalatardl. Amig folyik a
nemzetlatonsagi ellen6rzes, az alatt !deiglenesen tartalekos vagy a Nemzeti
Garda tagja lehet.
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B. KOVETKEZTETES

Az lijonnan erkezett menkillt szamara taldn az a legel6ny6sebb
magatartas, ha mereszen igyekszik elsajatitani az angol nyelvet es igyekszik
beleelni magat az lij kornyezetbe. A mereszseg abban all, hogy minden
lehet6seget megragad az angol nyelv hrsznalata erdekeben es az amerikai
kultdra elsajatitasaban. Ezekre a metkUltnek nap mint nap sok leht6sege van.
A munkatarsaival, szomszedaival, az eldrultOkkal val6 beszelgetes a helyi
boltokban vagy piacon erre csupin nehany pelda. Otthagyva otthona relativ
biztonsigat a kornyezet megismerese erdekeben, haszndlva a helyi
szolgaltatisokat, kozremdkodve az emberekkel hovatovabb jobbati
megismerikedik az amerikai kulturaval. Az is mereszsegnek szamit, hogy
habit kudarcokban is lehet resze az els6 kommunkacios kiserleteinel, tovabbi
kiserleteit nem adja fel, inert a kudarc sokszor ertekes leckenek szolgal.
Altalaban azoknak a menkillteknek sikerUl legel6szOr az lij elettlk kiepitese,
akik kitart6ak az amerikai eletforma megismereseben es az angol nyelv
elsajatitasaban.
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V. FEJEZET

TARSADALMI-, POLITIKAI- ES VALLASI ELET

A. BEVEZETES

Ez & fejezet leirja a menektiltek kapcsolatit a tarsadalmi es politikai
szervekkel, amelyek az Egyestilt Allamokban befolyasolhatjak elettiket. Sok
ilyen intezmeny van: iskollik, egeszsegilgyi szervezetek, tarradalmi
segelyszervezetek es politikai testUletek, az Egyesillt Allamok
Kongresszusat61 kezdve a helyi TanUgyi TestUletig minden szinten. Mivel a
helyi kirendeltsegek kozossegenkent killonboz6ek, a menkUltek meg kell
kerjek a *MI6, onkentes szervezet vagy mas ismer6s tanacsat az tij kozosseg
szolgaltatasair61 es hogy azokat mi::epp lehet igenybe venni.

Ez a fejezet negy temakorre van osztva:

Tirsadalmi segelyek Social Services Az els6 resz leirja azokat a
segelyeket, amelyeket alacsony javedelmtf-, vagy kUlonleges problemakkal
ktlzd6 emberek kaphatnak. Mivel ezeket a segelyeket helyi szinten
hatirozzgik meg, csupan altalanosan lehet rOluk targyalni. Reszleteket a
segelyekr6I a jcitallOt61 vagy mas odavalO szemelyt6I lehet megtudni.

Az amerikai egeszsegligyi ellatas American Health Care Az
amerikaiak szeles skalajti orvosi ellatasnak orvendenek; ezek a szolgaltatisok
ugyanakkor eleg koltsegesek lenetnek. Ez a resz leirja a kaphat6
szolgaltatisokat es a killonboz6 letesitmenyeket, amelyek ezeket biztositjak,
valamint targyalja az amerikai egeszsegtigyben a szokasos fizetesi modokat.

Kormanyzat es torvdny Government and Law Ez rovid bevezetes
az amerikai politikai rendszer ismertetesehez, amely leirja a szovetsegi
kormany megszervezeset, az allamapparatus es helyi kormanyok tipikus
szerkezetet, valamint a szabadsagjogokat es torvenyeket az Egyesillt
Allamokban.

A valla's Amerika'ban Ez a resz leirja roviden a %/alias szergepet az
amerikai eletben.
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1. TARSADALMI SEGtLYEK

A legtobb kosossegben nagyon sokfele tarsadalmi segely van. Egy
resztiket a szovetsegi; allatni vagy helyi kormanyhivatalok adjak, masokat
maginjellegt1, nem hasznot htizo szervezetek nytijthatjak. Elnevezestik nagyon
ktlIonboz6k, legtobbszOr az elnevezes nem hatirozza meg a segely tartalmit.
Meg kell tanulja a sajat kozossegeben a segelyszervezetek neveit es cimeit.
JOtalloja vagy a letelepedessel foglalkozO alkalmazott segithet ezeket
megismerni. A tarsadalmi segelyszervezetek nevet a telefonkOnyvben
«Associations», «Charitable Organizations» vagy «Government Agencies»
cimek alatt talalhatja meg.

Emiatt a kOvetkez6kben nem azt irjuk le, hogy egy bizonyos szervezet
milyen szolgaltatasokat biztosit, hanem inkabb azokat a segelyekt es
programokat mutajuk be, amelyek altalaban elerhet6k.

Az EgyesUlt Allamokban minden munkakepes egyent6I elvarjak, hogy
dolgozzon es eltartsa sajat magat valamint a csaladjat.

Kett 61e segelyprogram van azok szamara, akik teljesen vagy ideiglenesen
munkakeptelenek vagy nem kapnak munkat.

a. JOvedelembiztositd programa

1. Tirsadalmi Biztositis Social Security Ez a szovetsegi kormany atm'
fenntartott biztositasi program, amely minden dolgozd amerikai szamara
megkaphatd. Ogy az alkalmazott, mint a munkaadc5 adot fizetnek a szovetsegi
kormanynak. Nehany kivetelt61 eltekinve, minden dolgozd adot fizet a
Tarsadalmi Biztosito alapba. Minden szemely, akire ez vontakozik, 65 eves
koraban nyudijba vonulhat es nyugdijat kaphat a Tarsadalmi Biztositatc51.
Nyugdijba lehet vonulni 62 eves korban is, de ebben az esetben kissebb a
juttatas. A nyugdijak az illet6 fizeteset6I es munkaviszony id6tartamital
ftlgrlek. A Tarsadalmi Biztositas mellett mas nyugdij prograrnok is vannak.
nut: cegnek sajat nyugdij programja van a hosszabb ideig ott dolgozd
alkalmazottak szamara.

2. Munkanelkilli segely Unemployment Compensation - Sok munakhely
munkanelktili segelyt b' ,tosit, amely minden allamban letezik es a munkaadok
altal fizetett adokbol fedezik. Amikor egy alkalmazott bizonyos ideig
dolgozott egy cegnel (altalaban 6 honapot) es akaratatc51 fUggetlentil elvesziti
munkahelyet, nehany honapig munkanelktili (penzbeli) segelyre jogosul. Akik
munkanelkUli segelyt kapnak, be kell iratkozzanak munkakeresesre egy
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nyilvanos munkakozvetit6 irodanal, el kell fogad* azt a munkahelyet,
amelyet felajainlanak nekik, es rendszeresen kell tartsik a kapcsolatot a
munkaelosztd hivatallal.

3. Dolgozdk kirteritese Worker's Compensation Ezeket a segelyeket
a munkaaddk Miami athija11361 fizetik. A segely a munkabalesetet szenvedett
alkalmazottnak megteriti az orvosi ellitas-, valamint a munkabcil valO kieses
koltsegeit.

4. KillOnleges keszpaz segelyek jovedLlemmel nem rendelkez6 vagy
nagyon alacsony jovedelmd szemelyek szimira. A legtobb ember az EgyesUlt
Allamokban a fizeteseb6I vagy sajit vallalkozasab61 tartja fenn moat. Ha
fenntartisahoz szUkseges jovedelmi forrisit el6rehaladott kora vagy
munkakeptelensege miatt elveszti, oregsegi vagy betegnyugdijat kaphat. Ha
egy ideig munkanelkUlive valik, munkanelkUli segelyben reszestilhet.

Azok szamira, akik munkakeptelenek vagy akiknek lejart a munkanelkUli
segelyek, szinten leteznek segelyprogramok. Ezeket az Miami vagy helyi
vezet6seg adminisztralja es IcUlonbozhetnek a segely celjat es nagysagat
illet6en szemelyenkent es csaladonkent.

Habar a keszpenzsegelyt megkaphatjak az id6sebb, stilyosan rokkant
egyenek, vagy egyedUld116 kisgyermekes said akik szegenyek es
munkakeptelenek, ebb6l a segelyb61 elni nem kivanatos Allan& elettnthi -z
Egyesut Allamokban. Mindenki, aki dolgozni tud, munkahelyet kell hogy
keressen es onall6 kell hogy legyen.

5. Biztonsfigi Avedelempotlek Supplementary Security Income (SSI)
Ez szovetsegi keszpenzsegely 65 even felUli emberek szamara, vagy azok
s7-itnara, akik komolyan serUltek rf.., nem tudnak dolgozni. Minden allamban
letezik ez a segelyforras es akik ebben reszesUlnek, szovetsegi adomanynak
orvendenek amelyet egyes allamok ki is ptitolhatnak.

Ehhez a programhoz a kervenyt a szovetsegi Tarsadalmi Biztositd helyi
irodijaban kell beadni, amely ugyanaz a helyseg, ahol a Tarsadalmi Biztosito
luIrtyalt kell kerveyezi.

h Ma's alacsonyjdvedelna egydneknek sant programok

Termeszetben val6 segelyprogramok, mint peldiul az elelmiszerjegyek
food stamps valamint ftTtesi segelyprogramok (HEAP) es energiap6tI6
segelyek majdnem az egesz orgszig terUleten leteznek; a kedvezmenyek
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mindenUtt hasonlciak. Ezek a programok nagy segitsegere lehetnek az
tijonnan erkezettek jovedelmenek potlisaban f6leg az USA-ban ttiltott els6
esztend6ben, amikor meg csak kezd6 munkahelyen dolgoznak es nagyon
szereny a fizetestlk.

1. Elelmiszerjegyek Food Stamps Ez sztSvetsegi program, amely az
alacsony jovedelnul embereket segiti, hogy megfelel6 legyen az elelmezestlk.
A kervenyz6k alacsony jtivedelemmel kell rendelkezzenek es rendszeresen be
kell bizonyitsik, hogy alacsony maradt a jovedelmUk ahhoz, hogy tcvabbra is
jogosultak legyenek erre a segelyre. A jovedelem es a csalid nagysiga
szerint a kervenyez6knek bizonyos ertekre eleleniiszerjegyeket adnak,
amelyekkel elelmet rolhatnak. Szeszes italt vagy ciagarettat nem lehet
elelmiszerjegyekkel vasarolni. Az elelmiszerjegyeket a legtObb
supermarket-ben elfogadjak.

2. Energia segely Energy Assistance (HEAP) Ez sztivetsegi program,
amelyet az allami vagy helyi kormany adminisztral jovedelmtl
emberek szamitra, akik nem tudjak kifizetni ftltesi koltsegeiket.

2. AZ AMERIKAI EGYESZEGUGYI ELLATAS

A.. amerikai egeszsegtIgyi ellatas sokretti es magas fokon szakositott.
Ugyanakkor inkabb magan-, mint tarsadalmi jellegti es altalaban koltseges. A
jOtallcija vagy rokona segiteci fog az egeszsegtigyi rendszer jobb
megerteseben. Ez a resz ismerteti az orvosi ellatas nehany mod*.

a. laftegiszsdelgy

Nehany egeszsegtigyi problema megoldasa a ktirnyek vagy helyi
kormanyhatosag felel6ssegere harul. A helyi kormanyhattisag els6rendll
feladata a kozosseg egeszseget vedelmezni. Altalaban minden tajegysegnek
van ktizegeszsegilgyi irodaja Public Health office-, amely ezzel foglalkozik.
Egyik feladatuk a jarvanyos betegsegeknek terjedesenek megakaddlyozasa.
Bizonyos betegsegek megel6zese vegett oltasokat biztositanak.
Sztfr6vizsgalatokat is rendeznek olyan betegsegek felderitesere, mint a
tuberkulozis (TB), a nemi betegsegek (VD) es adott esetben ezek kezeleset is
biztositjik. A jarvanyos betegsegek szt1r6vizsgalata es kezelese altalaban
ingyenes, hogy mindenki, aki rdszorul, kezelesben reszestIljon.
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A kozegeszsegugyi intezmenyek a vizellatast is szabalyozak es ellen6rzik,
vizsgaljak es ellen6rzik az elelmiszerek kezeleset az ettermekben, kutatjak a
jarvanyos betegedesegeket az allatoknal, es altalaban felelnek a kozosseg
vedelmeert mindenfele jarvanyos megbetegedes ellen.

b. Maginorvosok

Akik betegek, vagy csupan egeszsegtigyi ellen6rzesnek szertenek magukat
altivetni, megbeszelhetenek egy id6pontot egy maginorvossal. A
maganorvosok tbbbszbr bizonyos betegsegekre szakositjak magukat. Emiatt
az altalanos orvosi ellatast egy altalanos orvos, «general practitioner» vagy
belgyagyasz «internist» vegzi. Ha valakinek eltart egy csontja, egy
orthoped orvos kezeli. Legtobbszor az emberek altalanos orvosi kezeles
erdekeben ugyanazt a maganorvost szoktak felkeresni az evek folyaman.

A maganorvosok altalaban dragabbak, mint a nyilvanos klinikakon dolgoza
orvosok. Legtobbszdr minden orvosi vizit alkalmava/ ki kell fizetni a dijat.
Miel6tt felkeresne egy maganorvost, el6bb meg kell vele beszelni egy
id6pontot. Ha nem tudja betartani a meghatarozott id6pontot, fel kell hivja az
orvost telefonon es le kell mondania vizitet. Ha nem mondja le az id6pontot,
kiktildhetik a szamlat akkor is, ha nem went el a vizsgalatra.

c. Klinikik

A klinika az az egeszsegtigyi intezmeny, ahol orvosi ellatisrOl
gondoskodnak. Egyes klinikak magankezben vannak, mig masokat a helyi
kormany vagy jatekonysagi alapok tartjak fenn. Tobbfele tipusti klinika rovid
leirasa ktivetkezik. Mivel minden kozossegben mas az egeszsegtigyi ellatas,
ott ahol lakik majd, talalkozhat egy, vagy tobbfele tipussal is.

1. Maganklinikal Private Clinics A maganklinikakon olyan csoport
orvos dolgozik, akik tobbnyire kUlonboz6 szakkepesitessei renoelkeznek. A
maganklinikak annyiban hasonlitanak a magarnovosi rendel6khoz, hogy
aragylag dragak es sztikseges oda is az e16z6 bejelentes. A klinika egyik
el6nye az is, hogy mindig rendelkezesre all ott egy orvos, akkor is, ha az
illet6 kezel6orvosat valamely okb61 kifolyOlag mashova elhivtak.

2. KOF.fFsegi klinikik Community Clinics Nehany kozossegnek vannak
olyan klinikai, amelyeket reszeben vagy egeszben a helyi kormany vagy
jcitekonysagi intezmenyek tartanak fenn. A kezelesi dijukat a paciens
fizet6kepessege hatarozza meg. Ezeken a klinikakon tobb orvos dolgozik es a
paciens mas-mas orvossal talalkozhat a vizitek alkalmaval. A kozosseC
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klinkakon a helyi sl -.:.asok es az illet6 kozosseg igenyeinek megfelel6en
nagyon valtozatosak lehetnek a szolgaltatasok. Egyes helyeken a mndelesek
el6zetes bejelentes alapjan tortennek: mashol a pacienseket az erkezesUk
sorrendjeben kezelik. Ezek a klinikak tobbszik zstifoltak es sokaig kell ott a
rendelesre varni.

3. Korhazak jirdbeteg rendeldi Hospital Outpatient Clinics Ezek a
rendel6k gyakran egy kcirhazzal vannak osszekapcsolva es tigy mdkodnek,
mint egy magan-, vagy kozossegi klinika. Azokban a kcirhazakban, ahol
orvoskikepzes folyik, tigy a diakok, mint a tandrok rendelhetnek.

4. EgeszsegfenntartO szervezetek Health Maintenance Organizations
Ezek a szervezetek tobbnyire sok orvost foglalkortatva olyanok mint valami
vagy klinika; neha sajat kcirhazi berendezessel is rendelkeznek. Ha valaki
«belep egy ilyen szervezetbe, szerz6dest kot es havonta bizonyos osszeg
fizetesere kotelezi el magat. A szerz6desben le vannak irva a szolgaltatasok,
amelyeket ezek nytijtanak. Ez a szolgalat altalaban minden szokisos oevosi
kezelesre, valamint a legtobb korhazi es sebeszeti ellatasra vonakozik. A
havi dij elleneben csak az intezmeny kereten beltil kezelnek. Nagy hangstilyt
fektetenek a betegsegek megel6zesere. Nem csak javasoljak a szokisos
orvosi ellen6rzeseket, hanem ezek ira benne is foglaltatik P havi dijban.

d. KdrhIzak

A legtobb amerikai lakossagnak, meg videken is, vannak kdrhazai.

A ment6szolgalatt61 eltekintve a legtobb ember csak akkor megy kcirhazba,
ha azt az orvosa, vagy a klinkan, javasoltak. A korhazban az orvosi ellatas
inkabb bizonyos panasz orvoslasa erdekeben van, mint altalanos kivizsgalas
miatt. A korhazakban olyan betegsegeket kezelnek, amelyek ot .hon nem
kezelhet6k es melyek allandO orvosi felUgyeletet igenyelnek.

A koihazi ellatas draga es a legtobb esetben a kcirhaz bizonyitekot ker
arra, hogy a paciens fizet6kepes (mint pld. egeszsegUgyi biztositist vagy
Medicaid kartyit) miel6tt az illet6t kezelesbe venne. De olyan kcirhazak is
vannk, ahol olyan betegeket is befogadnak, akik nem tudnak sokat fizetni
vagy csak hoszszabb id6 alatt tudjak kifizetni szamlajukat.

e. MentdszolgIlat

Ha ment6szolgalatra szortil, minden 1...ozossegben van leht6seg ellatni a
beteget. Peldaul, ha valaki vasarlas kozben elesik es eltori a labat,
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valdszintlleg beviszi a renddrseg egy kOrhiz ment6szolgilati osztalya.

A ment6szolgilati ellitis kozossegenkent killonboz6 lehet. Amikor egy tij
helyre megerkezik, jO otlet megkerni a jritillOt vagy a letelepedesi
alkalmazottat arra, bogy irja le ezeket a szolgiltatisokat es magyardzza meg,
hogyan lehet 6ket igenybe venni. A leginkdbb ismert szolatatisok a
kovetkez6k:

1. Korhizak 'ent6szolgilati oszta'lyai Hospital emergency rooms A
ment6szolgilati iltaliban 24 Orin at allindOan rendelkezesre ill. Ha a beteg
vagy sebesUlt szemely jarni tud ,vagy ha rendelkezesre all egy auto es a
kOrhaz nincs ttil messze, a legjobb az illet6t egyenesen bevinni a
ment6szolgilati osztilya. Nincs minden kOrhaznak ment6szolgilati osztilya,
igy jobb el6bb ezt megerdekl6dni miel6tt meg nagyobb lenne a baj.

2. Paramedics Tobb kozossegnek kikepzett els6segelynytijtO szemelyzete
vagy alakulata van, akik kiszillnak es els6segelyt nytijtanak. Ok
els illithatjak a beteget a kOrhizba, ha ez szilkseges. Habir a
«paramedics»-ek nem orvosok, ki vannak kepezve ment6szolgilat elldtasara.
Mivel 6ket hamar ki lehet hivni hizhoz, vagy a baleset szlnhelyere, sok eletet
megmentettek mar. A ment6szolgalati telefonszimot, amellyel a rend6rt vagy
els6segelyt lehet hivni (iltaliban 911 vagy 0) a telefon mellett tartani.
Ezt akkir mikor fel lehet hivni, ejjel-nappal. Amikor ment6szolgilati szamot
hivunk, kozolni kell a nevet, cimet es rovid leirisit a bajnak (pld. «nem tudok
lelegzeni»). Nehiny helyen penzbe kenl az els6segelynytijtis.

3. Betegszilita Ambulance A legtobb ktizossegnek van betegszilitO
szolgilata. Ezek iltaliban magitulajdonban vannak es penzbe kerillnek.
Legtobbszor a piciensnek kikuldik a szimlit, miutin ellit4k a betegszallitdst.
A betegszilitoknak altaliban Mon telefonszimuk van amelyet szinten
ejjel-nappal fel lehet hivni. Amikor felhivjuk 6ket, ugyanazokat az adatokat
kell kozOlni vein, mint a «paramedics» eseteben.

4. Poison Control Center Tobb helyen letezik egy Won telefonszim,
amelyet fel lehet hivni, ha valaki merges anyagot nyel le. Ha leirjak az
anyagot vagy annak a csomagolisit, a kozpont utasitisokat tud adni azzal
kapcsolatban, hogyan lehet kezelni az aldozatot.

f. Fogorvosok

A maginfogorvosok es fogorvosi klinikdk hasonlO mOdon mddodnek, mint a
tgbbi orvosi intezmeny. Ritka a nyilvinos vagy kozossegi fogorvosi ellitis.
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Legtobbszor sztlkseges az el6zetes bejelentes. Kevesbe koltseges a
forgorvosi kezeles a klinikak jarabeteg rendel6iben vagy a fogorvosi
kik4z6kben, mint magan ovoscull.

g. Az orvosi es fogorvosi kezeldsk fizetdse

Az orvosi ellatas kOltsegei videkeikent valtoznak. Meg ha nincs is minden
hcinapban igeny az orvosi ellatasra, megis fontos havonta felretenni egy
osszeget erre a celra. A legttibb orvosi ellitasert az Egyestilt Allamokban
fizetni kell azoknak az intezmenyeknek vagy szemelyeknek, akik ezt
biztositjak. A honordriumok fedzik az orvosok es n6verek fizeteset, a
gyagyszereket es felszereleseket, amelyeket igenybe vesznek valamint az
epulet vagy iroda fenntartasira fizetett osszeget. A kormany nem jarut hozza
ezek fenntartasahoz, tigyhogy az intezmenyeknek vagy szcmelyeknek
fedeznitik kell minden koltsegtiket ,es nyeresegre is szert kell tegyenek.

Az orvosi es forgorvosi ellatas fizetese erdekeben sokan biztositast
vesznek igenybe. A biztositas olyan rendszer, amely ertelmeben az illet6
havonta fizet egy osszeget a biztosit6 tarsasagnak. Ha az illet6
megbetegedik, a biztositatirsasag fizeti az osszes koltsegeket, vagy ezek egy
reszet.

Biztositast nytijthat a munkaadOja is. Vagy minden szemely sajat biztositist
ktSthet. A biztositas legtobbszor a csaladtagok orvosi ellitasira is
vonatkozik.

tragyon fontos megerteni a biztositici szerz6desben megktitott felteteleket.
Legtobbszeir az orvosi ellitis egy reszet elobb a biztositott szemely kell
kifizesse. A biztosito tarsasag csak azutan fizeti ki a megmaradt osszeget.
Nem minden orvosi ellatast fizet a biztositas. Ha orvosi biztositast szeretne
kotni, el6bb kerjen felvilagositast munkaadcijat61 vagy jotall6jat61.

Lehet az orvosi ellatist keszpenzben is kifizetni. De egy stilyosabb
betegseg eseteben az illet6 penze hamar elfogy. Nehany orvos vagy klinika
elvirja, hogy a beteg keszpenzben fizesse ki a koltsegeket akkor is, ha be
van biztositva. Az illet6 akkor benytijt egy igenylest «claim» vagy egy
szamlit a biztositti tarsasignak A biztosit6 tirsasag azutin egeeszben vagy
reszben kifizeti az illet6 orvosi koltsegeit.

Habar az orvosi es fogorvosi ellatas draga az Egyestilt Allamokban, van
lehet6seg megbirkOzni a koltsegekkel; megfelel6 egeszsegtigyi szolgaltatasok
illnak ezefeltil rendelkezesre. Vannak felkeszult szemelyek, akik birmilyen
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ment6i esetben segiteni tudnak, mint peldaul ha gyermeke az ejszaka
folyamin hirtelen megbetegszik. Jusson eszebe, hogy ilyen helyzetekben a
rend6rseg is tud segiteni. Es minden virosnak van ment6szolgalati
telefonszama, amelyet meg kell jegyezzen baleset esetere.

3. KORMANY ES TORVENYEK

Az Egyestllt Al lamok a nagy ellentetek orszaga. Foldrajzilag nagy
tertlleten fekszik es lakosai kulturalis es faji szempontb61 nagyon sokfelek.
Az EgyesUlt Al lamok mar megalakulasakor ktllonbliz6 fajok es kulttirak hazdja
volt. Az elmtilt evtizekdek alatt a politikai es gazdasigi valsagok a vilig sok
reszer61 mind tobb es tobb embert kesztettek arra, hogy eben az orszagban
keressen menedeket, ezaltal tovabb novelve a faji es kulturalis keveredest.
Barki, aki itt szeretne elni, arra kell szamitson, hogy sok fajti es
soknemzetisegd kornyezetben kell elnie es dolgoznia. Az Egyestllt .:!amok
ft ldrajzi nagysiga es kulturalis sokretdsege egyenesen befolyisolja az orszag
tarsadalmi, politikai es gazdasagi szerkezezet.

Az Amerikai EgyesUlt Al lamok otven tagallamb61 es Columbia tartomanyb61
District of Columbia amelyet altaliban Washington D.C.-nett neveznek all.

Pantol partig a tavolsag tobb, mint 3000 merfold (1 merfold=1,6 km) es a
tavolsag eszakt61 delig kb. 1600 merfold. Az Egyestllt Al lamok nagy terilleten
tulajdonkeppen mindenfele tajegyseg, eghajlat es lakossag megtalalhat6.

Az amerikai varosokban sokfele elettn6d es k ilturalis kornyezet
megtalalhat6, es ez a torvenyekhez val6 szigorti ragaszkodast es nagymertektT
alkalmazkodisi kepesseget kovetel az Al lamok lakosai reszer61, valamint a
ktillinbdz6 fajti es nemzetisegd emberek megerteset is.

a. Az Egyesalt A'llamok politikai szerkezete

Ez a resz csupan betekintest ad az Egyestllt Al lamok kormanya
szerkezetebe es tevekenysegebe. Nehez lenne itt reszletes magyariziot adni.
Miutin megerkezik az Egyestllt Allamokba, meg kell ismernie az amerikai
politikai rendszert.

Az Egyesult Al lamok sztivetsegi kortarsasag, amelyet 1789-ben alapitottak
es amely egy Trott Alkotmanyra Constitution alapszik, amely az orszag
legfels6bb torvenye. Az Alkottnany a politikai hatalmat harom '.tormanyzati
agra oszatja fel a vegrehajt6, a torvenyhoz6 es az itelkez6 agakra; ezek a
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kormanyzat mind a harom szintjen megtalalhatOk: a sztivetsegi, allami es helyi
szinten.

Sztivetsegi szinten on the federal level az Eindk President es a
Kabinete alkotjak a vegrehajtd hatalmat; a Kongresszus, amely ket haz1361 all:
a Szenatusb61 es a Kepviseld flizabtil (Senate and House of Representatives)
a tortvenyhozO hatalmat alkotja; es a Legfelsd Birdsag (Supreme Court) a
tObbi szovetsegi torvenyszekkel ktipezik az itelkez6 hatalmat. A szovetsegi
kormany hatirozza meg a kUlpolitikat, a nemzetvedelmet, az addzast es a
szeleskord nemzeti politikat a mez6gazdasag-, ipar-, munkaer6 es
kereskedelem terUletein.

Allami szinten on the state level a KormanyzO (Governor) kepviseli a
vegrehajtd hatalmat mig az Allami Torvenyhozas (State Legislature) es az
Allami Legfelsd BirOsag (State Supreme Court) valamint a tbbbi Miami
tOrvenyszekek kepezik a masik ket agat. Allami szinten szabalyozzak peldaul
a tanUgyet, alkoholfogyasztast valamint az Miami addkat.

Helyi szinten on the local level a Po lgarmester (Mayor) kepviseli
altalaban a vegrehajtast, a varosi vagy videki Tanks (City or County
Council) a torv6nyhozd-, valamint a varcsi vagy videki Torvenyszek (City or
County Court) az itelkez6 hatalmat. Helyi szinten dontik el peldaul a rend6ri
vedelmet, a tdzvedelmet valamint a kozegeszsegUgyi problemakat.

A kormanyzat mind harom szintjen a hatalom el van osztva. Ezt a politikai
elosztasat a hatalomnak tObbszor «checks and balances» rendszerkent
emlegetik. Pe ldaul, az elndknek verdjoga van egy torveny hozatala ellen a
Kongresszusban, de a Kongresszus ttilepheti a veto*, ha ketharmada a
tagsagbal erre szavaz.

b. Politikai pirtok is vIlasztIsok

Az EgyesUl Allamoknak tobbpartos politikai rendszere van, habar nemzeti
szinten ket part dominal. A valasztasokat a kormanyzat mind a hirom szintjen
megtartjak es minden politikai beosztast valasztasok alapjan dbntenek el,
kiveve a Legfelsc Birdsag tagjait es a tobbi sztivetsegi torvenyszekek tagjait,
akiket az Etna jeldl ki. Bizonyos elnbki jeldleseket a Szenatus Ova kelt
hagyjon.
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c. Szabadsig a tdrvdny vddelmdben

Mint az EgyesUlt Allamokban lak6 menekUlt, ugyanazokkal az alapvet6
jogokkal rendelkezik mint barki mas, aki az EgyesUlt Allamokban lakik. Ennek
kereten belt)] van az igazsagos eljards a torvenyek ertelme szerint. Az
EgyesUlt Al:amok Alkotmanyinak 1791-ben tOrtent kiegeszitese sorin az els6
tiz pont sill of Rights» neven ismeretes. A tobbi polgarjog mellett ez
garantalja:

a szOlasszabadsagot
c a sajtOszabadsagot

a vallasszabadsagot
az esszejovetelek szabadsigat
vedelmet meg nem alapozott vizsgalatok es a magatulajdon elkobzasa
ellen.

A thrvenyeket a kormanyzatnak szovetsegi, Miami es helyi szintjein hozzak
meg, es a celjuk az alapvet6 jogok megvedese.

d. Tdrvdnyek az EgyesUlt Allan okbzn

Az EgyesUlt Allamok torvenyei celja megvideni az On jogait. Barki,
tekintet nelktil arra, bogy mekkora befolyassal rendelkezik, milyen gazdag
vagy milyen hatalmas, tbrvenyszeki eljaris es btIntetes ali esik akkor, ha
megszegi a ttirvenyt. Ezert fontos, hogy meglegyenek az alapvet6 ismeretei a
torvenyek fontosabb el6irisair61. A torveny nem ismerese, vagy az arra valci
hivatkozas, hogy nem tudott egy bizonyos torvenyr61, nem oldja fel Ont a
bUntetes terhe alai, ha megszegi a tOrveny el6irisit.

1. Szovetsegi ttirvenyek Federal Laws A szovetsegi ttirvenyek
mindenkire vonatkoznak, aki ebben az orszagban el. Peldaul, ami a
munkavallalist illeti, a szovetsegi kormany az alkalmazisnal vagy munkab61
val6 elbocsatisnal megtilt mindenfele fajra, nemre, nemzetisegre vagy
vallisra utak, megktilonbortetest.

2. Allami ttirvenyek State Laws Az allami torvenyek egy bizonyos
allamra vonatkoznak es allamonket ktIlonbtSzhetnek. Peldaul nehany allamban
a torveny a szemelygepkocsi ellen6rzest koveteli egyszer vagy ketszer is
evente, mig mas allamban csak akkor, ha valaki szemelygepkocsit vasirol
vagy elad. A hajtisi jogositvany szinten valtozik allamonkent. Nehdny
allamban 16 eves korban lehet hajtasi igazolvanyt szerezni mishol 18 eves
kell legyen az illet6. Tobb allamban az alkoholfogyasztas 18 even felUlieknek
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megengedett, mig masutt csak 21 even felUlieknek.

3. Helyi torvenyek Local Laws A helyi torvenyek egy bizonyos
virosra vagy videkre vonatkoznak. Pe !dal!l a virosrendezesi torvenyek
meghatirozzak, melyik reszet a virosnak vagy videknek szanjak lakasepitesre
es melyet ipari vagy kereskedelmi celokra.

e. TOrvenyszdki vedelem

Ha az EgyesUlt Allamokban bffntennyel vadolnak, mindaddig artatlannak
van min6sitve, amig a btTntissege be nincs bizonyitva. Jcga van
ved6Ugyvedhez vagy jogaszhoz fordulni, aki a tOrvenyszeken kepviselje. Ha
nem tud maganUgyvedet fizetni, akkor a torvenyszek gondoskodik
ved6Ugyvedr61 az on szamara. Ha van tbrvenybe Utkoz6 problemaja Es nem
tudja, hogyan vegye igenybe az Ugyved segitseget, lepjen kapcsolatba a
varosaban, vagy egy Inas Mizell varosban, a Tbrvenyszeki Segelyszervezettel

Legal Aid Society.

f. A torveny ilkilmazfsi es st kozbiztonsig

A rend6rseg felel a torvenyek tiszteletben tartasiert es gondoskodik a
kozbiztonsagrOl. Az embereket a rend6rbk mas Ugyekben is segitik, mint
peldaul titbaigazitjak azt, aki eltevedt vagy valaszolnak ment6 szolgalati
hivasokra.

Habar a ',adzes es az er6szak el6fordul az EgyesUlt Allamokban is, a
!mint:ads aranya kUlonbtizik az orszag egyes terUletein. De akarhol is lakik,
meg kell tegye az alapvet6 el6vigyazatossagi lepeseket, mint pld. a !laza es
autcija bezarisat; soha ne hordj^n nayobb tisszegtl keszpeczt maganal as
tudnia kell, melyik varosnegyedeket kerUlje el az ejszaka folyanian.

Amikor valamerre elindul, tudataban keli legyen annak, milyen ertekeket
visz magaval. A tolvajok eszrevehetik, hogy idegen a ktirnyeken. Ugyelni
kell arm, hogy ne mutasson, ne hordjon, vagy ne hagyon a szallodajaban
ertekes ekszerekt vagy nagyobb Osszegt1 penzt. Altalaban, elismerveny
ellendben otthagyhatja ezeket a dolgokat a szalloda ertekmegirz6jeben addig
az ideig, amig ott tartOzkodik. Megerkezesekor az ertekesebb dolgait egy
bank ertekmeg6rz6 fiokjaban `arthatja, amelyek nem dragak es titkosak.

Ha segitsegre van szUksege, ne habczzon kihivni a rend6rseget. A
nagyobb varosokban a vesz- szam 911. A legtobb helyen nincs penzre
szUksege ezt a szamot nyilvanos telefontdl, vagy magantelefont61 felhivni. Ha
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nem tudja a helyi rend6rseg szamdt, tircsazza a «O»-t es a kozpont megadja a
rend6rseget. Ha ne2 beszel angolul, mondja csupan «Help» vagy
«Emergency» es ne akassza vissza a kagylet. A nyitott telfonvonal megadja,
hol van.

4. A VALLAS AMERIKABAN

Az amerikai eletben mindig fontos szerepet jatszott a szervezett vallasi
diet. Az eredeti tizenhirom gyarmatbdl nyolcat reszben olyan emberek
alapitottak, akik Eurcipdb61 vallastildOzes miatt menekUltek el.

Az amerikai Forradalom el6tt minden gyarmatn , megvolt a sajat
tOrvenyhozasi, tirsadalmi es vallasi rendszere. Az eurepai modellt kovetve
nehany allamnak olyan tOrvenyei voltak, amelyek valamelyik, vagy t6bb
valldst, el6nyben regzesitettek. De a Forradalommal a gyarmatok egyesUltek
es egy nemzetet alkottak, amely mindenki szamdra szdvetsegi alkotmanyt
hagyott Ova. Az Alkotmdny els6 kiegeszit6 tiz pontja, amely <all of Rights»
Jogok Torvenyjavaslata neven szerepel, 1791-ben lett javahagyva. A «Bill
of Rights» garantilja a vallasszabadsagot az amerikaiak szamdra, ugyanakkor
elhatdrolta az dllamhatalmat a vallast61; ez azOta is jellemz6 az Egyesult
Al !amok!. . Azt hatdrortak el, hogy «a Kongresszus semmifele olyan torvenyt
nem hozhat, amely egy vallas megalapItasat befolydsolnd vagy amelyik
betiltand akkarmilyen vallas szabad gyakorldsdt».

1947-ben a Tantlgyminiszterium, vs. Evans orszagos hatdrozata kereten
belt!! a Legfels6 Biresag megadta a legerthet6bb megfogalmazds.it az
Ak.htmany Els6 Kiegeszitesenek:

«Az E1s6 Kiegeszites szeriat a vallas mint intezmeny torvenye
legaldbb ezt jelenti: Sem egy allam, sem a Szovetsegi Kormany
nem letesathet egyhdzat. Nem hozhatnak olyan tOrvenyt, amely
segiteae egy, vagy minden valldsnak, illetvc, el6nyben reszesitene
egy valldst a mdsikkal szemben. Nem kenyszerlthetnek, vagy nem
befolyisolhatnak, senkit sem abban, hogy egy felekezethez
tartozzon vagy abb61 kilepjen akarata ellenere, valamint nem
kenyszerithetnek senkit sem a vallas gyarkoriasdra vagy
megtagadisdra. Senkit sem szabad mebUntetni vallasos ;1itenek
fenntartisa es gyakorldsa miatt; a ,:emplomba jardsa vagy onnan
elmaradasa miatt sem. Semmifele addt, akar k;s-, akar vagy
osszegben nem szabad kirOni valldsos tevekeny,egek vagy
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intezmenyek fenntartasara, barminek is nevezzek azokat vagy
barmilyen vallasgyakorlast is folytatnanak. Sem egy allamnak,
sem a Szovetsegi Kormanynak nem szabad nyilvanosan vagy
leplezve befolyasolnia a vallasi szervezetek vagy csoportok
Ugyeinek rendezeset, es forditva. Jefferson szavai szerint, a
vallas, mint intezmeny elleni intezkedesnek a torveny ertelmeben
az volt a szerepe, hogy valaszfalat emeljen a vallas es az ill=
Min.>,

De ez nem azt jelenti, hogy a kormany vallasellenes. Habar a
felekezeteknek es az allamnak el van hatarolva a hataskoUk, mdkOdnek
gyakran kozremtlkOdnek sajat es a tarsadalom erdekeben.

E. A yells az amerikai iletben

A vallas az amerikaiak szamara manapsag is els6rendd fontossaggal bir es
a legtobben szervezett vallasi felekezet tagjainak valljak magukat. 1980-ban
egy felmeres alkalmaval kimutattak az Egyestilt Allamok lakossaganak vallasi
hovatartozasat:

Protestansok 55%
(Baptistak 26%, Methodistak 9%, Lutheranusok 6%,
Presbiterianusok 5%, Episcopalians 3%, Mas vallistiaK. 67.)

Rdmai KatOlikusok 30%
Zsicia vallastiak 3%

Mas vallastiak 57,
Atheistak f!:1 vallasnelkUliek 7%.

Az Egyestilt Al !amok lakorsiganak nagyresze a ket nagy kereszteny
vallasfelekezeti csoporthoz tartozik: Protestansok es Katalikusok.

A zsido vallas a harmadik az amerikai vallasok kozott. 6 millio tagjaval az
amerikai zsidosag a legnagyobb a vilagon. Hirom aga van: a KLnzervativ
42%, az Orthodox 28%, es a Refccmista 30%; az Egyesult Allamokban tobb mint
4000 zsinagoga mdictitlik.

A tizenkilencedik szazad kozepen keves muzulman vallasti bevindor16
erkezett Amerikaba. Az elmtilt evekben tobben vandoroitak be, felemelve a
muzulmin vallastiak szamat tobb mint 400.000-re. Az elmtilt evekig a
kaliforniai es Hawai szigeti japanok voltak a legszamottev6bb buddhista
lce..i-,egek az EgyesUlt Allamokban. Az elmtilt tiz ev folyamin a
Delkeletdzsiabol jov6 nagy bevandorlasi hullam meger6sitette ezeket a
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kl5zossegeket. Buddhista kozossegeket lehet talalni az ...,gyestIlt Allamokban,
ahol indiai menekUltek telepedtek le. Tubb nagy varosban Bahai
templomokatis talalhatni.

b. A felekezetek szerepe a jcitta'lla'sban

A menekUltek letelepedese olyan teve'renysegi terUlet, ahol a kormany es
a felekezetek mar regOta egytitttadkOdnek. Az EgyesUlt Al lamok kormanya
engedelyezi a menkUltek bevandorlasat, de magat a letelepitest az Onkentes
szervezetekre bizza, bizonyos tamogatast adva a szervezetek er6fesziteseihez.
Sok onkentes szervezetnek felekezeti kapcsclatai vannak es tevekenysegUket
ami az tijonnan erkezettek fogadasat es ellatisit illeti, vallasi alapon lev6
meggy6z6sesUkre alapozzak. Ezzel a kozremdkodessel, a kormany es az
onkentes szervezetek tobb millid menkUltet telepitettek le az EgyesUlt
Allamokban, lehet6seget adva nekik tij eletet kezdeni.

FUggetlenUl a jcitalk; onkentes szervezet, felekezet, zsinagOga, csoport
vagy Onkentes szemely vallasi hovatartozasat61, barki szabadon gyakorolhatja
sajat vallasat az EgyesUlt Allamokban. Ha megkeri azokat, akik segitenek a
letelepedesben, hogy vegyek fel a kapcsolatot a sajat vallisi kepvisel6ivel,
szivesen megteszik azt.

B. KOV7TKEZTETES

Ebben a fejezetben sok Osszetett temaktirt targyaltunk meg, ami a
segelyeket, vedelmet es a felel6ssegeket amelyekkel a menkUltek az
EgyesUlt Allamokban talalkoznak. A menkUlteknek ugyanazok a
szabadsagjogaik vedelmtlk van a tOrveny ertelmeben, mint barmely mas
amerikai allampolgarnak, kiveve azt, hogy nincs valasztojoguk es egyes
terUleteken korlatozva vannak, mint peclaul a kulfoldre val6 utazasban vagy
hadi szolgalatban. Viszont, a menekUltekt6l elvarjak, hogy fele16ssegtudatak
Iegyen sajat eletUkkei szemben f6leg ami a minel korabbi munkavdtlist es
tanuldst illeti.

Az EgyesUlt Allamok politikai rendszere bonyolult es nem minden amerikai
erti teljesen. Ahogy a menekUltek megismerkednek a rendszerrel, f6leg ha
allampolgarsagot szeretnenek kervenyezni, jobban megertik majd, hogyan
befolyasoljak eletUket az amerikai torvenyek es a politikai gyakorlat.
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VI. FEJEZET

TANACSOK A MINDENNkPI ELETHEZ

A. UTBAIGAZITAS VAGY SEGITSEGKERES

Ha eltevedne vagy dtbaigazitisra lenne szUksege, ne habozzon
megszOlitani az embereket az utan, benzinkutaknal vagy Uzletekben. Az
emberek altalaban baratsigosak es segit6keszek. SzUkseg eseten leallithat
egy rend6radutOt vagy megkerhet valakit, hogy hivja a rend6roket.

B. IRATOK, AMELYEKET MAGANAL KELL HORDANIA

Mindig vigye magaval az I-94-es nyomtatvany masolatat. Hordja mindig
magival az onkentes szervezete nevet, cimet es telefonszamat. Ha nem
beszel jot angolul, vigye magaval a sajat cimet is, vagy annak a szeme' lek a
cimet, akit nieg szeretne epp latogatni.

C. A SZEMELYGEPKOCSI

Ahogy megerkezik az Egyesult Allamokba, hamarosan eszre fogja venni,
hogy a szemelygepkocsi a legnepszerdbb kUzlekedesi eszkoz. A
szemelygepkocsivisirlas nagy kiadist jelent, amelyhez lenyeges a biztositas
koltsegeit is hozziszamitani. Nem szabad addig auto:it vezessen, amig nincs
meg a hajtasi jogositvinya es a biztositasa.

D. TELEFONSZAM INFORMACIO

Ha nem tud egy telefonszamot, hivja fel a 411-et, ahonnan megkapja a
szUkseges informaciat. Ha tudakozcidni szeretene a helyi korzeten
tiresazza az 1-(kurzeti szam)-555-1212 szamot. Miel6tt sajat otthoni
telefonja lefine, ismerje meg a legkozelebbi nyilvanos telefon hasznilatat es
mindig legyene kezeugyeben a mentaszolgalati telefonszam, iitelve szukseg
esetere telefonszamok.
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E. ALKOMOL

Habit. az Egyesult Allamokban fogyasztanak alkoholt, sok tOrveny
szabalyozza az alkoholeladast es alkoholfogyasztast. Ezek a Wrvenyek
helysegenkent valtoznak es egyes helyeken nagyon szigortiak. Az EgyesUlt
Allamok egesz tertileten az ittas allapotban valci vezetes stilyos btlaett. Ez
szabadsagvesztest, bUnteteseket es/vagy a hajtasi jogositvany visszavonisit
eredmenyezheti. A fiataloknak nem szabad alkoholt fogyasztani amig el nem
erik a 18, 20 vagy 21 eves eletkort, amely helenkent valtozik, valamint
fiatalok nem vasarolhatnak szeszes italt az Uzletekben. Az Egyesult
Allamokban soha nem udvariatlrnsag szeszes italt visszsautasitani.

F. KeisZVETLENSEG

Az amerikaiak nagyon kozvetleneknek ttfnnek. Altalaban a tarsasagokban
megszcilitasra a keresztnevet hasznaljak. (Jzleti Ugyeknel tobbszor hasznaljak
a csaladnevet, f6leg hivatalos bemutatkozas utin. Tubb f6nok es munkatirs
inkabb szereV, ha keresztneven szcilitjak. A hivatisos rangokat, peldaul a
«Doktor»-i cimet (Ph.D.) altalaban hivatalos Uzleti kapcsolatoknal hasznaljak.
A mosoly fontos szerept jitszik es tigy ismer6sok, mint idegenek tidvOzlesere
hasznaljak.

G. MAGANUGYEK

Az amerikaiak maginelettlkben a kdzvetlensegen kivtil nagy erteket
tulajdonitanak a magantigyeknek is. Az emberek ritkan latogatjak
egymist el6zetes megbeszeles vagy meghivas

A penzUgyek magantlgyeknek vannak elismerve. Udvariatlansignak
veszik, ha valaki megkertlezi mas jtivedelmet, vagy hogy mennyibe kertilt
haza, atacija, stb.

H. PONTOSSAG

Az idiot nagyra becsUlik. Az amerikaiak igyekeznek pontosak lenni es ezt
masoktril is elvarjak. A magan- es kozeletben fontos az id6pontokat
megbeszelni es betartani. Ha nem beszel meg id6pontot egy hivatallal lehet,
hogy nem fogadjak, vagy ha nem tudja a megbeszelt id6pontot betartani es
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tobb mint 15 percet kesik, fel kell hivja az illet6t telefonon es meg kell neki
magyarazni, mi tartotta Ont vissza.

I. DOHANYZAS

Sok amerikai nem dohanyzik es masokt61 is elvar:iatja, hogy tartsa meg&
vissza a dohanyzastal otthonukban vagy munkahelytlkon. Van nehany
vendeg16, vagy mas kozhelyiseg, mint pld. az autabuszok, ahol a dohanyzas
tilos vagy csak bizonyos reszeken engedelyezett.

J. SZEMELYES HIGENIA

A legtobb amerikai naponta fUrdik vagy zuhanyozik, fogat mos legalabb
naponta k6tszer, gyakran mossa hajat samponnal es gyakran mossa ruhajat is.
Tobb szaz olyan termek van szagtalanitak, szajvizek, 2amponok es
mosOszerek amelyeket Ulan e celok erdekeben gyartanak.

K. BORRAVALO

Szokisos a pinr6rnek vagy taxisof6rnek a szamla osszegehez viszonyitva
15%-os borravalot adni. Kerdezze neg a jotallajat, milyen mas
szolgaltatisokert illik ott meg borravalcit adni. Nem illik penzt vagy
borrevalot adni hivatalnokoknak vagy barmilyen kormany alkamazottanak a
segitsege viszonzasakeppen.

L. SZAMOK LEt RASA

Az egyes szamot altalaban egy itigg6leges vonallal jelzik. Az amerikaiak
«1»-et irnak, nem pedig «4 »-et.

A hetes szamot altalaban 4htizas nelktil irjak-«7» es nem *. 7 ».

A szazasokat az ezresekt.61 vessz6vel valasztjak el, rIm pedig ponttal, pld,
5,600 nem pedig 5.600.

P. tizedeseket ponttal valasztjak el es nem vessz6vel, pld. 9.85 nem 9,85.
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M. PENZRENDSZER

Az Egyesult Al lamok penzrendszere a dollarra alapszik. A penny (1 cent)
a legkissebb ertekegyseg. 100 cent van egy dollarban. Az Egyeslilt Al !amok
ismertebb penzegysegeinek a felsorolisa klivetkezik:

1. Penzdrinek

Penny (1 cent) 10 vagy $ .01
Nickel (5 cen tow) 50 vagy $ .05
Dime (10 cent6w) 100 vagy $ .10
Quarter (25 cent6w) 250 vagy $ .25
Half-dollar (50 centOw) 500 vagy $ .50
One dollar (100 centOw) $1.00

2. Bankjegyek

One dollar $1.00
Two dollars $2.00
Five dollars $5.00
Ten dollars $10.00
Twenty dollars $20.00
Fifty dollars $50.00
One hundred dollars $100.00

Ket dollar es harminc ce1tt kombinaciOjat peldaul igy irjak: $2.30.

N. SULYOK ES MERTEKEGYSEGEK

1. Hossztnertekegysegek

1 mile (merfold) = 1,790 yards = 5,280 feet (lab) = 1.609 kilometer
1 yard 3 feet (1ab)= 91.44 centimeter
1 foot (lab) = 12 inches = 30,48 centimeter
1 inch = 2,54 centimeter

2. Feltiletmertekegysegek

1 square mile = 640 American acres =258,999 hektar
1 acre = 43.6 square feet = 4.8 -quare yards = 0,405 hektar
1 square yard = 9 square feet = 0,836 negyzetemeter
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1 square foot = 144 square inches = 929 negyzetcentimetet
1 square inch = 45 negyzetcentimeter

3. Sdlymertekegysegek

1 American ton =1,016 tonna
1 pound =16 ounches =453,592 gramm
1 ounce =28,350 gramm

4. Urmertekegysegek

1 gallon = 4 quarts = 8 pints = 3,785 liter
1 quart = 2 pints = 0,947 liter
1 cup = 0,285 liter
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VII. FEJEZET

AMERIKA! UNNEPEK tS MEGEMLEKEZ]SEK

NEW YEAR'S DAY iljev Januir 1 Hivatalos Unnep minden illamban.

MARTIN LUTHER KING'S BIRTHDAY Martin Luther King
sztlletesnapja Januar 15 Megemlekezes a nagy polgirjogi harcosral;
minden allamban nemzeti Unnep.

LINCOLN'S BIRTHDAY Lincoln sztiletesnapja Fubruar 12 Tubb
tillamban hivatalos Unnep.

VALENTINE'S DAY Februtir 14 Edessegeket, viragokat es mu
szeretetet jelkepez6 cargyakat cserelnek ki ezen a napon.

WASHINGTON'S BIRTHDAY Washington sztiletesn'apja Februar
barmadik hetf6je Az Egyestilt Al lamok megalapitejanak es els6 elnokenek
tiszteletere hivatalos Unnep majdnem minden illamban.

ASH WEDNESDAY Hamvazdszerda A b6jt els6 napja, megemlekezes
tobbnyire februarban vagy maiciusban.

ST. PATRICK'S DAY Marcius 17 Megemlekezes trorszig szent
patrdnusa halilar61.

APRIL FOOL'S DAY Apr? lis bolondja Aprilis 1. Ez alkalornmal
trefakkal lepik meg egymast az emberek.

PALM SUNDAY Viragvasarnap Htisvet el6tti vasarnap

GOOD FRIDAY Nagypentek Htisvet el6tti pentek

EASTER SUNDAY Htisvet Vasarnapja Ezen a napon Unnepelik a
keresztenyek T: isztus feltamadsisat

PASSOVER Aprilis 5-13* Zsidd Unnep, amely a Szabadsig Unnepe
neven ismeretes. Megemlekezes a zsidesag menektlleser61 Egyiptombel es a
rabszolgisagb61 vile felszabadu:asukr51.
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MOTHER'S DAY Anyak napja Mijus misodik vasirnapja.

SHAVOUT Majus 26-27.- Zsid6 Unnep, amely megerglekezik a
tizparancsolatrdl es az egesz Torah-r61.

MEMORIAL DAY Megemlekezes napja Mdjus utols6 hef6je, minden
hibortiban elcsett emlekere. A Megemlekezes Napjit a polgarhaborti ota
Unneplik.

FLAG DAY A Ziszld Napja Junius 14 Whiny allamban nyilvinos
Unnep. Megemlekezes a nemzeti zasz16 (csillagokkal es sivokkal)
elfogadisarOl a Kontinentilis Kong'esszuson 1777-ben.

FATHER'S DAY AIDA napja Jtinius harmadik vasarnapja.

INDEPENDENCE DAY A Ftiggetlenseg napja Jtilius 4 Minden
allamban hivatalos Unnep. Ezen a napon fogadtak el a Ftiggetlenseg
kikialtasit 1776-ban.

LABOR DAY A Munka Napja Szeptember eis6 hetf6je. Ezen a napon
Unneplik az amerikai dolgozOkat. Altalaban ez a nap a nydri vakaci6 vege.
Hit atalos Unnep, amelyet minden allamban megtartanak.

ROSH HASHANA Szeptember 16-17* A zsid6 Ojev

YOM KIPPUR Szeptember 24-25* Zsidd Unnep, a vezekles nap,*
Unneplik imadsaggai, b6jttel es vezeklessel.

SUCCOTH Szeptember 30 Oktober 7* Zsidd Unnep, amely az aratdst
jelzi es a Tabernikulum fesztivaljat. A Succoth nyolcadik napjat Shemin
Atsereth neven ismerik.

SIMCHAT TORAH Okt Ober 6* Zsidd tinnep, a mely a Torah-ot Unnepli.

COLUMBUS DAY Oktaber masodik hetf6je, Amerika felfedezesenek a
1492-ben Kclumbusz iltal vald megemlekezese. Sok allamban hivatalos Unnep.

*Minden zsidO Unnep az azeldtti naplementevel keLJ6dik es az Unnep utols6 napjan a
neplementevel er %/eget. Ezeknek az Jnnepeknek datuma evr61 evre viltozik, mert a zsidd
naptir kUlonbozik az EgyesUlt Allamok hivatalos riaptdritel.
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HALLOWEEN Okt Ober 31 Olyan nap, amikor a gyermekek jelmzbe
oltoznek, korbejarjak a szomszedsagot, bekopognak az ajton es edessegeket
keregetnek. Ha nem kapnkak, artatlan csinnyel valaszolnak.

VETERAN'S DAY November 11 Az Egyestilt Allamok Hadserege
veteranjait tiszteli. Majdnem minden allamban hivatalos Unnep.

THANKSGIVING DAY Halaadas Napja Altalaban november negyedik
cstitortoke. Ez nagy Unnep, amely kifejezi az a:nerikaiak Fiala* a fold
termeseert. Ezen az Unnepen a vacsora hagyomanyos amerikai etelekb61 all,
mint pld pulyka, &les burgonya, kukorica es stit6tokpite. Ez a csaladi
Osszej &avetelek Unnepe is. A hagyomany szerint, ezt az Unnepet az mar els6
telepesek megtinnepeltek. Minden allamban hivatalos Unner.

CHRISTMAS DAY Karicsony Napja December 25 Minden allamban
hivatalos Unnep, Szinten vallasos Unnep Jezus Krissztus sztlle;:eset Unnepli.

87



VIII. FEJEZET

AZ EGYESULT ALLAMOK ONK1NTES SZERVEZETEI

RemeljUk, hogy ez a tajekortatO fUzet nehany olyan kerdesre valaszt tud
adni, atvely Ont foglalkortatja. Hosszti es boldog eletet kivinunk Onnek, mint
amerikai tarsunknak.

OdvortiljUk es sok szerencset kivinunk!

AMERICAN COUNCIL FOR NATIONALITIES SERVICE ACNS

AMERICAN FUND FOR CZECHOSLOVAK REFUGESS AFCR

BUDDHIST COUNCIL FOR REFUGEE RESCUE AND RESETTLEMENT

CHURCH WORLD SERVICE CWS

HEBREW IMMIGRANT AID SOCIETY HIAS

IDAHO INTERNATIONAL INSTITUTE

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE IRC

IOWA REFUGEE SERVIC-: CENTER

LUTHERAN IMMIGRATION AND REFUGEE SERVICES LIRS

MIGRATION AND REFUGEE SERVICES

POLISH-AMERICAN IMMIGRATION AND RELIEF COMMITTEE PAIRC

PRESIDING BISHOP'S FUND FOR WORLD RELIEF PBF

TOLSTOY FOUNDATION TF

UNITED STATES CATHOLIC CONFERENCE USCC

WORLD RELIEF OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS
WR
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