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Rinielszy Informator do Spraw Przesiedlenia w Stanach Zjednoczonych
jest jest przejrzatut werskt czterech skryptdw przygotowanych przez Centrum
Lingwistyki Stosowanej (Center for Applied Linguistics) w roku 1982 i
finansowany przez amerykatiski Departament Stanu. Jest on owocem
wspOlnych wysilkOw przedstawicieli amerykatiskich Organizacji
Przesiedleticzych, Centrum Lingwistyki Stosowanej, Amerykariskiego Biura
Programdw dla UchodicOw i Miedzynarodowego Komitetu Migracyjnego
(I CM).

Mimo, ze trek tego informatora zostala usta!ona w porozumieniu miedzy
Biurc,w ".. TramOw dla UchodicOw i Departamentem Stanu, nie jest ona
odbiciem polityki tej instytucji i rz4du federalnego.

Departament Stanu zastrzega sobie nieodwolalne prawo (hez prawa
wytqcznoici i tantiernOw) do reprodukcji, publikowania i innego uzywania tego
informatora dla celOw rz4dowych.
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PRZEDMOWA

Informator dotycz4cy przesiedlenia zostal napisany, aby pomdc Patistwu w
przystosowaniu sig do zycia w Stanach Zjednoczonych.

Opisuje on wstgpny etap przesiedlenia i procesy, przez ktdre Patistwo
przejdziecie jako nowo przybyli do Standw Zjednoczonych. Celem informacji
zawartych w skrypcie jest przygotowanie Patistwa do pierwszych tygodni
zycia w spoteczedstwie amerykatiskim i poinformowanie o fundamentalnych
aspektach zycia w Stanach, takich jak: zatrudnienie, szkolnictwo, rzqd, prawo
i konsumeryzm (sprawy konsumpcji i podejgcia do konsumpcji).

Informator ten jest dostgpny w kilku innych jgzykach. Zadna z tych wersji
nie jest wprawdzie doslownym tlumaczeniem skryptu, tym niemniej przekazuje
to same informacje.

Mimo tego, iz informacje zawarte w skrypcie s4 relatywnie szczeatowe i
mozecie Patistwo uznad je za poyteczne przed i po przyjeidzie do Standw
Zjednoczonych, to jednak celem nie jest dostarczenie wszystkich informacji,
ktdre mon byd potrzebne do przystosowania sig do zycia w Stanach
Zjednoczonych. Zaden skrypt nie maze przekazad wszystkiego, co cztowiek
powinien wiedzied, poniewat przesiedlenie jest ztotonym procesem.
NajwaZniejszq wartogciq, utatwiaj4cq udanq adaptacjg w Stanach
Zjednoczonych jest otwartoge i gotowoge akceptowania nowych informacji i
doiwiadczeti.

Zyczymy powodzenia!



ROZDZIAL I

PROCES PRZESIEDLENIA

A. WPROWADZENIE

Ze zrozumialych wzgleclow Stany Zjednoczone nazywane sq czesto krajem
emigrantow. Wigkszok dzisiejszych Amerykanow to potomkowie emigrantOw,
ktorzy opugcili swoj kraj ojczysty w poszukiwaniu wolnoki i szans 2yciowych i
pamigtajq wyrzeczenia i cigikq pracg potrzebne do zbudowania 2ycia w
obcym kraju. Narod amerykatiski to narod pluralistyczny, ceniqcy
rci2norodnoge kulturowq i akceptujqcy nowo przybylych, ktorzy chcq
pracowaC i przyczyniaC sic do rozwoju amerykatiskiego spoteczetistwa.

W momencie znalezienia sic w obcym kraju, uchodicy ponoszq wytqcznq
odpowiedzialnogC za udanq integracjg w spoleczetistwie tego kraju. Tym
niemniej, na poczqtku przesiedlenia beclq oni najprawdopodobniej
potrzebowali pomocy. Kto udzieli tej poczqtkowej pomocy?

W odpowiedzi na to pytanie nale2y podae, 2e w USA biedq to organizacje
dobrowolne we wspOlpracy z rzqdem Standw Zjednoczonych. Organizacje
dobrowolne sq instytucjami prywatnymi, nierzqdowymi, nie nastawionymi na
osiqganie zysku, z ktarych wiele zwiqzanych jest z Kogciotem. Sq one od lat
zaanga2owane w przesiedlenie uchodicow i dzialajq wedtug postanowieri
Umowy o Wspotpracy, zawartej z Departamantem Stanu i Biurem do Spraw
Uchodicciw, regulujqcej sprawy przesiedlenia uchodicow w Stanach
Zjednoczonych.

Udziat rzqdu federalnego w przesiedleniu emigrantow jest zjawiskiem
ostatnich lat. Wczegniejszy naptyw irnigrantdw, od poczatku jego istnienia
odbywat sig bez ingerencji rzqclu, a prywatne organizacje dobrowolne
ponosily catkowitq odpowiedzialnog6 za przesiedlenie.

Nale2y wiedzieC, 2e poprzez lata ka2cla z tych organizacji wyksztatcita
swoje wlasne podejgcie do problemow przesiedlenia. Dlatego te2 ro2ne
organizacje prowadzq roinorodnq politykg i stosujq odmienne praktyki.
RO2nice to wystepujq nie tylko migdzy poszczegalnymi organizacjami, ale
rowniei migdzy lokalnymi biurami tych samych organi%acji. Tym niemniej,
katda z organizacji stara sic w poczqtkowym okresie przesiedlenia zaspokoia



Informator do Spraw Przesiedlenia Rozdzial I

podstawowe potrzeby uchodicOw i pomOc im w zrozumieniu iycia w Stanach
Zjednoczonych.

1. OKRES PRZED PRZYJAZDEM DO USA

a. Przykcie na emigracjg: .Kto jest uchodice

Rz4c1 Stan Ow Zjednoczonych decyduje (zgodnie z prawem USA i kryteriami
selekcji) o tym, kto bedzie przyjety do USA jako uchodica.

Osoby starakce sic o wyjazd jako uchodicy muszq zloiye podanie w
biurze Imigracji i Naturalizacji (Immigration & Naturalization Service INS) i
odbye wywiad prowadzony przez oficera INS. Zgodnie z paragrafem
101(a)(42) ustawy o uchodicach z 1980 roku uchodicq jest:

«osoba przebywakca peza granicami kraju, ktorego jest
obywatelem lub przebywakca poza granicami kraju, w ktOrym
posiadala ostatnio prawo pobytu (dla ()sob nie posiadaj4cych
obywatelstwa) i ktOra nie mote lub nie chce wrack do tego
kraju lub nie maze lub nie chce pomstae pod ochrong prawnq
tego kraju, z powodu przegladowati, lub uzasadnionej obawy o
przegladowania ze wzgledu na rase, religie, narodowoga,
czfonkowstwo w reinych organizacjach spolecznych, tub
przekonania polityczne»

Poza decydowaniem o tym, kto zostanie przyjety do Stan Ow Zjednoczonych
jako uchodica, USA ustala rOwniei roczne liczby emigrantOw i kryteria ich
selekcji. Rzqd Stan Ow Zjednoczonych okregla ilu uchodicOw i z jakich krajow
maze bye przyjetych do USA. Roczne liczby imigrantOw, ktOrzy mak bye
przyjeci kaidego roku fiskalnego, obejmukcego okres od paidziernika do
wrzeinia, si zmienne.

Ustalana jest rOwniei liczba okreglakca Hoge uchodicOw, ktOrzy mogq bye
przyj.,ci z rOinych obszarOw gwiata. Istnieje pice takich obszarOw geo-
graficznych: Afryka, kraje Bliskiego Wschodu, Europa Wschodnia/Zwiqzek
Radziecki, Ameryka Lacitislca i Azja Poludniowo-Wschodnia. Doge uchodicew
przyjmowanych z rOinych obszarciw gwiata jest reina; z jednego obszaru
moze bye przyjetych niewielu, a z innego kilkadziesigt tysiecy. W zwiazku z
tym bedziecie Patistwo jednymi z wielu emigrantOw przyjety.sh z rOinych
krajew Afganistanu, Etiopii, Po lski, Zwiqzku Radzieckiego, Kuby, Wiemamu i
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wiiJu innych ktOrzy przybywajq kaidego roku do Stan Ow Zjednoczcnych.

Od momentu przyjecia uchodicy do USA, sprawy przesiedlen;a to znaczy
udzielanie pomocy emigrantom w pierwszym okresie tycia 7 USA sq
zatatwiane przez organizacje charytatywne. Organizacje to uznajq, te
uchodicy sq ludimi, ktOrzy wybrali Stany Zjednoczone jako kraj, gdzie
rozpocznq oni nowe i wolnc tycie. Organizacje dobrowolne przejmujq
odpowiedzialnoga za udzielanie pomocy i umoiliwienie nowego startu.

be OIwi&dczenie

Uchodicy przy!cci na etnigracje i przebywajqcy jeszcze w kraju, z ktOrego
ma nastilpia wyjazd proszeni sq przez organizacje, w ktOrej sq zarejestrowani
o podpisanie oiwiadczenia napisanego w jezyku ojczystym. Jest to konieczna
formalnoia zwiqzana z przyjeciem do Stan 6w Zjednoczonych.

3
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OSWIADCZENIE SKLADANE
PRZEZ UCHODZCOW W ORGANIZACJACH DOBROWOLNYCH

(WZOR)

Nazwisko:

Numer . prawy:

VtikrOtce przyjedziecie Patistwo do Stanow Zjednoczonych jako uchodicy i bgdziecie
sponsorowani przez jedng z Organizacji Dobrowolnych.

Wasza organizacja znajdzie lokalnego opiekuna, czyli sponsora, lub sama bgdzie
udzielala poczgtkowej pomocy zwigzanej z przesiedleniem.

Zadaniem sponsorstwa jest doprowadzenie Patistwa do samowystarczalnoki tak
szybko jak to jest moiliwe, zwykle poprzez pracy.

Prosimy o podpisanie niiej podanego ogwiadczenia, jeieli Patistwo zgadzacie sig z
warunkami sponsorstwa:

1. Przyjme przesiedlenie do jakiegokoiwiek miejsca w USA, jeieli nie mam krewnych
albo przyjacial, ktorzy chcieliby i mogliby mi pomdc.

2. Jeieli zaakceptujg zaproponowane mi miasto, nie oczekujg po przyjeidzie
przeniesienia ani pomocy w przeniesieniu do innego miasta.

3. Przyjmg mieszkanie, ktore zostanie na poczgtku udostgpnione mnie i mojej
rodzinie.

4. Jeieli jestem w wieku produkcyjnym i mogg pracowad, przyjmg kaidg dostgpng
pracy, niezaleinie od tego czy jest ona w moim zawodzie, czy nie. Rozumiem, ie mogg
zmieniad pracy poiniej, jeieli bgdg rozczarowany, ale organizacja dobrowolna albo
sponsor nie bgdg pomagali mi w znalezieniu innej pracy.

5. Przyjmujg do wiadomoki, ie bgdg musialtal sam(a) zadbaC o finansowanie i
zapewnienie sobie nauki. Kursy angielskiego sg zwykle bezplatne i dostgpne w godzinach
wieczornych.

Swiadek Podpis

Data Data

Uchodicy proszeni sg o podpisanie tego ogwiadczenia, ktdre wyjagnia warunki
sponsorstwa.

4
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c Koszty podrcity

Koszty biletu lotniczego zostanq pokryte potyczkg Miedzynarodowego
Komitetu Migracyjnego (Intergovernmental Committee for Migration ICM) z
funduszy udostepnionych przez rzqd amerykatiski.

Cena biletu lotniczego z tego samego punktu za granic4 jest stata,
niezaleinie od miejsca przeznaczenia w USA i w kaidym przypadku bedzie
ona nizsza nii cena regularnego lotu.

Przed odlotem do USA podpiszecie Patistwo zobowivanie splaty kosztOw
biletu lotniczego. Wymaga sic od Patistwa splaty tej poiyczki. Sciqganie tych
funduszy bedzie dokonywane przez organizacje dobrowolnq, ktOra jest
Patistwa sponsorem. Moina je splacae w miesiecznych ratach na poczqtku
nawet bardzo malych lub jednorazowo. Po2yczka to nie jest oprocentowana
i nalety jq splack calkowicie. Splacone pieniqdze zwracane sq do biura ICM
i wykorzystywane na pokrycie kosztciw podrcity innych uchodicciw, ktdrzy
chcq wyemigrowaC do USA. Sptata tej poi) :zki umoiliwia przysztym
uchodicom otrzymanie tej same] pomocy, ktOrq Patistwo otrzymali.

d Nadwagn i amerykatiskie przepisy celne

Limit wagi do 22 kg na osobe obowiqzuje Patistwa jak i innych pasaierOw
podrciiukcych klasq turystycznq. Oplata za nadwage powyiej podanego limitu
jest Patistwa prywatnq spraw'. Ani ICM ani organizacja dobrowolna nie
dysponuk funduszami na zaplacenie za transport dodatkowego bagaiu.
Pytania dotyczve rozwiqzywania tego problemu jak rowniei spraw
zwiqzanych z przewozem zwierzqt powinny bye skierowane do organizacji
dobrowolnej przed wyjazdem do USA.

Amerykatiskie prawo celne zabrania wwozu do USA niektdrych rzeczy
pochodzqcych z obcych krajdw. Naleiq do nich: narkotyki, owoce, rogliny,
warzywa i gwieie mieso. Lekarstwa pogwiadczone receptq nie podlegajq temu
zakazowi. Wattle jest aby przed wyjazdem zasiegnqe w organizacji informacji
dotycz4cej przepisciw celnych.

5
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2. PRZESIEDLENIE

a. Czego sic oczekuje od uchodiccrw?

Powodzenie przesiedlenia bedzie bardziej zdeterminowane Patistwa wfasng
postawg nit rodzajem pomocy, ktorg otrzymacie. Powinnikie Paristwo bye
gwiadomi tego, to Amerykanie w wiekszoki cenig postawe samodzielnoki.
Mimo, ze ochorniry lub pracownicy organizacji dobrowolnych 1304 starali sic
wskazaa wlakiwe kierunki dziatania i pomcic w zrozumieniu roinic miedzy
tyciem w USA i w ojczystym kraju uchodicy, tym niemniej bed od niego
oczekiwali wykazania inicjatywy w budowaniu tycia w Starch
Zjednoczonych.

Od wszystkich °sob zdolnych do pracy oczekuje sig podjecia pracy tak
szybko jak to jest motliwe, nawet, jeteli praca to nie ma zwigzku z
poprzednim dogwiadczeniem zawodowym i nie jest wysoko platna.

Od os613 pragn4cych skorzystad z kursow jezyka angielskiego oczekuje
sic, to 1304 jednoczegnie pracowaly. Idealnym rozwigzaniem jest rozpoczecie
nauki angielskiego natychmiast po podjeciu decyzji o wyjeidzie do Stanow
Zjednoczonych, a napewno w okresie przejgciowym w kraju, w ktorym
uchodica czeka na wyjazd.

Oczekuje sig od uchodicow samodzielnoki i nie zdawania sic na
pomoc, liczenie na siebie i zabezpieczenie bytu rodzinie. Ich powodzenie
bedzie w dutym stopniu zaletalo od tego, jak dobrze zapoznajg sic z
amerykariskim prawem i zasadami zachowania sic. Nie nalety odrzucad
wlasnego systemu wartoki ale przyjqd i zrozumiec amerykariski, aby
przystosowac sig do tycia w USA. Wiekszogd sponsorow i pracownikow
organizacji przesiedleficzych rozumie trudnq sytuacjg uchodicow i zdaje sobie
sprawg z faktu, ze adaptacja jest kwestig czan, tym niemniej oczekuje sic od
emigrants:5w uzyskania jak najszybciej niezaletnoki finansowej.

h Fundusze przesiedledcze

Organizacje dribrowolne rozpoczynak formalnoki emigracyjne jut przed
przyjazdem uchodicow do USA i podejmujq kroki zwiqzane z ich przyjeciem i
wstcpn4 lokalizack.

Otrzymujg one obecnie skromny jednorazowy «zastrzyk» funduszy
federalnych na pokrycie kosztaw powstalych przed przyjazdem i na

6
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zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodicow po przyjeidzie. Kaida z
organizacji dysponuje tymi funduszami wedlug wlasnego uznania, co ustalone
jest pisemnq umowq.

W zwiqzku z tym, ze proces przesiedlenia mote bye dlugi i kosztowny, a
fundusze rzqdowe nie wystarczajqce na zaspokojenie wszystkich potrzeb,
organizacje dobrowolne poszukujq pomocy ochotnikOw w celu uzupeinienia
tych grodkdw.

c Sponsorzy: Kto to jest sponsor?

Niektorzy z tych ochotnikew sq osobami prywatnymi lub grupami ludzi
takimi jak: parafie, synagogi, czy kluby etniczne. Takie wtagnie osoby
prywatne lub grupy ludzi okregla sig mianem sponsor:3w. Ofiarowujq one
ochotniczo i dobrowolnie swojq pomoc. Sponsorzy rozumiek trudnoki, ktore
uchodicy mogq miee w przystosowaniu sig do zycia w obcym spoteczetistwie,
trudnoki z otrzymaniem i utrzymaniem pracy, ptaceniem rachunkOw i
podatkew i wysytaniem dzieci do szkoty. Najczggciej sonsorami sq
A.merykanie o grednich zarobkach. Ochotnicy ci nie sq optacani za
ewiadczenie pomocy dla uchodicdw i nie sq do niej zobowiqzani prawnie; chcq
oni byd tylko pomocni.

Jeteli uchodicy przyjetdzajq do krewnych lub znajomych, wtedy
organizacja dobrowolna liczy na to, ze udzielq oni emigrantom podobnej
pomocy, jakq iwiadczq sponsorzy nie spokrewnieni z uchodicami. W wielu
przypadkach uchodicy otrzymujq pomoc gtownie od personelu organizacji
dobrowolnych. W innych przypadkach bgdzie to kombinacja dwcich podanych
wytej trodel pomocy.

Dlatego tez, w zaletnoki od krokow dotyczqcych przesiedlenia podjetych
przez Patistwa organizacje, Waszym sponsorem, odpowiedzialnym za
zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, mote bye ochotnik, grupa
ochotnikow, przyjaciel lub krewny, albo przedstawiciel organizacji.
Podstawowq odpowiedzialnoge za zaspokojenie najniezbgdniejszych potrzeb
ponosi mimo wszystko Patistwa organizacja dobrowolna. Ona jest Waszym
pierwszym sponsorem.

d Okres po przyjeldzie

Po przyjeidzie do Stanow Zjednoczonych uchodicy bgdq przywitani na
lotnisku, gdzie przejdq przez amerykatiskq kontrole celnq; oficerowie INS
skontrolujq dokumenty i dopelniq formalnoki wjazdowych; jeteli uchodica
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kontynuuje podrO2 do miejsca koticowej lokalizacji, zostanie poinformowany o
lotach pol4czeniowych. Na lotnisku w miejscu przeznaczenia zostaniecie
Patistwo przywitani przez krewnych, przyjacidl, ochotnikOw lub pracownikdw
organizacji dobrowolnej i zawiezieni do miejsca pobytu.

Motecie bye Patistwo umieszczeni w pokoju tub mieszkaniu przygcAowanym
dla Was, tub bgdziecie musieli czasowo przebywae w niedregim hotelu
wynajgtym przez Wasz4 organizacjg dobrowoln4, lub motecie mieszkae z inns
rodzin4 uchodicz4, krewnymi, przyjacicami, lub z kitng innym ze
spoleczetistwa. Zakwaterowanie w tymczasowym mieszkaniu mote oznaczae
koniecznoge pozostania w nim do momentu otrzymania pracy.

Osoby bior4ce udzial w procesie przesiedlenia takie jak: krewni,
przyjaciele, ochotnicy i pracownicy organizacji przesiedleticzych pomogg
Patistwu znaleie sig w nowym spoleczetistwie. Mog4 oni rowniei:

1. pomdc znaleie stale mieszkanie

2. pomdc w otrzymaniu karty Social Security (emerytalne ubezpieczenie
spoleczne)

3. poinformowaa jak nalezy robia zakupy i gospodarowaa posiadanymi
pienigdzmi.

4. pomdc w korzystaniu z lokalnych grodkOw transportu p6blicznego
(autobusy i /tub pockgi) i poinformowac o trasach prowadzicych do/z dome i
innych okreglonych miejsc.

5. wyjainie amerykatiskie zwyczaje i prawo

6. pomdc w zapisaniu dzieci do szkoly

7. poradzia lub pomdc w otrzymaniu pracy

8. pomdc w zapoznaniu sig z innymi gwiadczeniami na rzecz grodowiska
dostepnymi na danym obszarze poprzez:

a) skierowanie lub zawiezienie (je2eli jest to konieczne) na badania
lekarskie do publicznej kliniki. Uchodicy mog4 bye proszeni o poddanie sic
badaniom lekarskim tut po przyjeidzie do USA. Zagwiadczenia zdrowia sq
czasami wymagane przez amerykatiskich pracodawcdw, szkoly publiczne lub
instytucje socjalne.

8
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b) znalezienie publicznych lub prywatnych kursciw jezyka angielskiego
lub ochotnikdw udzielakcych prywatnych lekcji.

Ochotnicy ci mog4 rowniei (jeieli jest to konieczne) specizie troche czasu
z Patistwem na oprowadzeniu po domu, wskazaniu substancji i urz4cizeti, ktore
mog4 bye niebezpieczne. Mog4 oni wyjagnie problemy lub po prostu pomcic
Patistwu czue sic czegci4 nowego spoteczetistwa. W miarg mozliwosci
uchodica powinien zwracaa sic o pomoc najpierw do krewnych, przyjaciat lub
osoby sponsorukcej (jeteli sponsorem jest ktdrag z tych ascii)), w drugiej
kolejnoki do lokalnego lub regionalnego biura organizacji dobrowolnej i w
koricu, gdyby poprzednia wymienione osoby nie udzielity pomocy, do biura
federalnego organizacji.

W wielu okregach uchodicy mog4 szukac pomocy w lokalnych biurach
socjalnych, ktdre nie s4 oficjalnie powi4zane z narodowymi biurami
organizacji przesiedlexIczych. Poza gwiadczeniem pomocy dla mieszkaticciw
danego okregu, biura to mog4 bye pomocne dla uchodicow.

Bez wzgledu na pomoc, ktcir4 Patistwo otrzymacie, wane jest aby
podkreglie, ze kaidy uchodica jest catkowicie odpowiedzialny za udane
przesiedlenie. Oczekuje sic od Paristwa wykazania inicjatywy w budowaniu
nowego iycia w USA. Wasz sukces bedzie Waszym wtasnym osiunieciem.

3. STATUS PRAWNY

a. Status uchodicy

Karta 1-94: Kaidy z Patistwa wjeiclia do USA ze statusem uchodicy.
W momencie wjazdu do Stanow Zjednoczonych, oficerowie Biura Imigracji i
Naturalizacji nadajj moc obowi4zukc4 karcie 1-94, ktdra upowainia
uchodicciw do pobytu i pracy w USA. Ta wiasnie karta jest najwainiejszym
dokumentem uchodicy ai do momentu uzyskania prawa stalego pobytu
(zielona karta) w USA.

Karte (1-94) naleiy trzymae w bezpiecznym miejscu i nie zgubie jej.
Powinno sic miee rowniei jej kopie. W przypadku utraty tej karty kopia
bedzie posiadata wymagane dane aby mdc otrzymae duplikat. Karta to
posiada ogtniocyfrowy numer rejestracyjny uchodicy (Alien Registration
Number) poprzedzony literq «AD. Numer ten jest powszechnie znany pod
nazwq «numeru AD. Biuro INS gromadzi informacje o kaidym uchodicy pod

9
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tym wlagnie numerem.

A oto kilka informacji dotyczqcych statusu uchodicy,
ktore powinnigcie Patistwo znae

1. Uchodicy przebywak legalnie w Stanach Zjednoczonych i mog4
pozostaa z tym statusem tak dlugo jak tylko zechcq. Jednoczegnie nabywak
oni prawa zmiany statusu uchodicy na status stalego mieszkatica po okresie 1
roku pobytu w USA, pod warunkiem, ze nie lamali amerykatiskiego prawa.

2. Jeteli jest to konieczne, uchodica mote podrcitowaa poza obszarem
USA, ale musi najpierw otrzymae w biurze INS dokument podroty (Refugee
Travel Document). INS pobiera optatc manipulacyjn4, ale podania nie s4
automatycznie zalatwiane pozytywnie. Dokument ten upowatnia do
ponownego wjazdu na terytorium USA ze statusem uchodicy. Tym niemniej
nalety skontaktowae sic z organizack przed planowaniem podray. Istnieje
kilka zasad, ktorych kaidy powinien bye gwiadomy. Na przyklad, podret do
kraju pochodzenia przeczy roszczeniu danej osoby do prawa posiadania
statusu uchodicy. Mogloby to bye uwazane przez amerykatiskie wladze
imigracyjne za porzucenie statusu uchodicy w USA i osoba ta moglaby nie
uzyskae prawa ponownego wjazdu do Standw Zjednoczonych. Rowniet kraj
pochodzenia moglby nie zezwolie na powrot do USA. Do przekroczenia
granicy jakiegokolwiek kraju wymagana jest wiza wjazdowa, udzielenia ktorej
kraj ten mote Patistwu odmowia. Organizacja przesiedleticza mote porn& w
wypetnianiu wymaganych formularzy przy sktadaniu wniosku o dokument
podroty w biurze INS.

3. Uchodicy mog4 ztoty6 wnioski o «sprowadzenie do USA» maltonkow i
matoletnich dzieci stanu wolnego. Procedura ta zn4na jest pod nazwg «Wiza
93». Ze wzglcdu na jej waino§a dla wielu uchodicow bcdzie ona szczegolowo
opisana w kolejnym podrozdziale.

h WIZY-93: Przyjazd na stale malionkdw i nieletnich dzieci
stanu wolnego. Paragraf 207 (c) (2) Ustawy o Uchodicy z
roku 1980

Rz4c1 USA zdaje sobie sprawg z faktu, ze wielu uchodicow czgsto
pozostawia lub staje sig w inny sposob odseparowanymi od swoich mationkow
i dzieci opuszczakc kraj ojczysty. Mog4 oni, zgodnie z obowiqzukcymi
przepisami, starae sig natychmiast po przyjeidzie o qsprowadzenie» tych
wlagnie cztonkow rodziny do USA.
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Uchodicy, ktOrych malionkowie lub nieletnie dzieci stanu wolnego
przebywajq za granicq, niezaleinie od ich obywatelstwa czy kraju obecnego
pobytu, powinni poinformowae swoje organizacje dobrowolne o posiadanej
rodzinie i prosiC o pomoc w wypelnieniu podati na «wizg 93».

Wiza 93 upowainia tylko do przyjgcia malionkciw i nieletnich dzieci stanu
wolnego uchodicy. Nie daje ona gwarancji na to, ze malionkowie lub
nieletnie dzieci otrzymajg zezwolenie na wyjazd od wladz kraju, w ktOrym
przebywak.

Uchodicy mogq skladaa wnioski na wizg 93 dopiero po przyjeidzie do
Stan Ow Zjednoczonych i tylko wtedy, jeieli rwiqzek malietiski zostal zawarty
przed przyjgciem do USA jako uchodicy. Emigranci skladajgcy wnioski na
wizg 93 powinni informowae swok organizacjg dobrowolng o kaidej zmianie
adresu az do chwili przyjazdu rodziny.

Malionkowie i nieletnie dzieci stanu wolnego przyjeidiajqce do uchodicOw
na wizg 93 otrzymuk rciwniei status uchodicy w USA.

c Status stalego mieszkatica

Karta 1 -55 1: Po okresie jednego roku pobytu oil momentu wjazdu na
terytorium USA, uchodicy nabywajg prawa do starania sig o status stalego
mieszkatica. Biuro INS nie pobiera zadnej oplaty manipulacyjnej za zlotenie
podania o zmiang statusu emigranta na status stalego mieszkatica. Podanie
naleiy zloiya w biurze INS, ktOremu podlega miejsce stalego pobytu
uchodicy. Wraz ze zmiang statusu otrzymuje sig nowy dokument kartg
1-551. Jest to plastykowa karta w przezroczystej obwolucie ze zdjeciem,
znana pod nazwq «zielona karta» («green card»). Status stalego mieszkatica
nie jest przyznawany automatycznie. Wigkszoga organizacji dobrowolnych
pomoie Patistwu wypelnia wlakiwe formularze i zloiya je w biurze INS.
Poniewai organizacje wspOlpracuk na stale z INS, dlatego znak wymagania i
mogq zapobiec niepotrzebnym problemom.

Oto kilka informacji, dotyczqcych statusu stalego mieszkadca,
ktdre uchodicy powinni zna6

1. Obcokrajowcy posiadakcy status stalego mieszkatica uwaiani sq, jak
sama nazwa wskazuje, za stalych mieszkaticciw w USA. Mogq oni pozostaa w
USA z tym statusem cale 2ycie, bez koniecznoki otrzymania obywatelstwa
amerykatiskiego.
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2. Obcokrajowcy ze statusem stalego mieszkarica mog4 wstqpia do
Amerykatiskich Sit Zbrojnych.

3. Stali mieszkaticy USA moga podrcitowa6 poza terytorium USA, ale
musz4 najpierw otrzymaa w biurze INS zezwolenie na powrot (Re-entry
Permit). Dokument ten jest wazny dwa lata. Biuro INS pobiera opiate
manipulacyjn4 za przyjecie wniosku. Do przekroczenia granic innych krajdw
wymagane s4 wizy. Na podrdze do Kanady i Meksyku zielona karta jest
wystarczajqcym dokumentem (posiadanie wiz i zezwolenie na powrdt do USA
nie s4 wymagane).

4. Obcokrajowcy ze statusem stalego mieszkarica mog4 skladaa w biurze
INS podania na «sprowadzenie» maltonkOw niezonatych syndw i niezamgtnych
cdrek w dowolnym wieku. Podania to po pozytywnym rozpatrzeniu kwalifikujg
czionkOw rodziny do drugiej kategorii preferencyjnej amerykariskiego prawa
imigracyjnego. Maltonkowie oraz niezonaci synowie i niezametne corki,
ktdrzy kwalifikuk sic do tej kategorii, otrzymuk rOwniet status uchodicy.
Doge wiz przyznawanych tej kategorii osdb jest ograniczona i procedura to
mote trwaa od kilku miesigcy do kilku lat zanim wytej wymienieni cztonkowie
rodzin bec14 przyjeci do USA jako imigranci.

d Obywatelstwo

Obywatelstwo amerykatiskie jest przywilejem, a nie prawem czy
obowigzkiem. Uchodicy nabywajg prawa do starania sic o amerykatiskie
obywatelstwo po picciu latach od daty wjazdu do USA. A oto niektdre
wymagania:

1. zmiana statusu uchodicy na status stalego mieszkarica (zielona karta),

2. pobyt w USA przez tqczny okres 30 miesiecy z przerwami nie dtutszymi
nit 6 miesiccy jedorazowo, (Jezeli chcecie Patistwo opugcia USA na okres
dlutszy nit 6 miesigcy powinnigcie zasiggnqa informacji na temat wptywu
takiego pobytu na sprawg otrzymania obywatelstwa,

3. diekaralnoga za powatne przestgpstwa,

4. *bit staritjvsa sic o obywatelstwo nie mote bya dobrowolnym
citbnkii& paitir itonithiiitycitiej,

5. podstawowa znajomoi6 amerykariskiej historii i struktury wtadzy,
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6. podstawowa znajomoge jezyka angielskiego (tzn. umiejetnoge tnewienia,
czy tania i pisania),

7. wtakiwa postawa mora!na,

8. pobyt w stanie, w ktdrym skladane jest podanie przez co najmniej 6
miesiecy.

Podania o przyznanie obywatelstwa sklada sic w biurze INS. 0 przyznaniu
tego statusu decyduje wywiad prowadzony pod pzysiegq. Dodatkowe
informacje dotycz4ce skladania podati i przygotiwania sic do otrzymania
amerykatiskiego obywatelstwa motna otrzytnae NV biurze INS lub w organizacji
dobrowolnej. Za przyjccie i rozpatrzenie podania biuro INS pobiera optate
manipulacyjn4. Naturalizowani obywatele USA maj4 prawo do pewnych
przywilejew. Na przyklad: maj4 oni prawo posiadania amerykatiskiego
paszportu. Nalety zauwaiye, ze wjazd do wielu krajdw uwarunkowany jest
posiadaniem wizy. Naturalizowany obywatel USA ma prawo glosu, jak rOwniet
mote skladae wnioski na «sprowadzenie» mattonkciw, rodzicdw,
tonatych/zametnych, niezonatych lub niezametnych dzieci bed4cych w
dowolnym wieku, rodzetistwa. Dodatkowe informacje dotycz4ce tych
wnioskdw mozna otrzymaa w biurze INS lub w organizacji dobrowolnej.

4. NIEKTORE CZUTO SPOTYKANE BLUNE WYOBRA2ENIA
0 2YCIU W USA

Pierwsze miesiace pobytu w Stanach Zjednoczonych bardzo watne i
czesto trudne. Wbrew teinu, co bye mote slyszeligcie Patistwo o zyciu w
Stanach Zjednomonych, rzeczywistoge mote sic okazac calkiem odmienna.
Bye mote nalety urealnia oczekiwania. Dogwiadczenie wskazuje, ze jednym z
czynnikdw istotnie utrudniajqcych procPs nrzesiedlenia i adaptacje s4
nierealne oczekiwania, ktdre niektdrzy uchodicy majg po przyjeidzie do USA.

Uchodicy nie powinni oczekiwaa te: sponsorzy i organizacje dobrowolne
udostepniq mieszkanie, tywnoge i innq pomoc w sposdb rieograniczony; ze
pierwsza praca bedzie wysoko ptatna i bcdzie odpowiadata (racy
wykonywanej ostatnio; to organizacje dobrowolne bedq optacaly nauke; ze
mimo odrzucania oferowanych miejsc pracy 1304 otrzymywaa pomoc
finansowq od organizacji przesiedleticzej.
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Ponitej podanych zostalo kilka waznych informacji czgsto mylnie
rozumianych przez niektOrych uchodicow. Mogq one dzialad zniechecajqco.
Istotne jest aby zdawae sobie z tego sprawg i pamigtaa, ze czas i cierpliwoge
rozwitlzujg wiekszoie problemOw.

1. NiektOrzy uchodicy sqdz4 czasami, ze organizacje dobrowolne
sprowadzily ich do USA i dlategL muszq dbae o nich w sposob nieograniczony.
To jest nieporozumienie. Uchodicy starajq sic o wyjazd do USA z wlasnego
wyboru i s4 odpowiedzialni za swoje dzialania. Organizacje przesiedleticze
pomagajg przy skladaniu wnioskOw i formalnokiach z tym nvigzanych, jak
rOwniei w przesiedleniu po przyjeidzie. Tym niemniej organizacje to nie
sprowadzajq uchodicciw do USA; emigranci skladajq aplikacje o przyjgcie na
emigracjg, otrzymuj4 poiyczke na podroi do Staraw Zjednoczonych i sq
akceptowani przez rz4d USA.

2. WkrOtce po przyjeidzie do USA niektorzy uchodicy majq wrazenie, ze
nie Wit mogli przystosowaa sig do zycia w USA, lub sq rozczarowani
brakiem natychmiastowych sukcesOw w zyciu. W takiej sytuacji mozna
skorzystaa z pomocy i rady organizacji dobrowolnej. Tym niemniej naleiy
wiedzieC, ze powrOt do kraju, z ktdrego nastqpil wyjazd lub wyjazd do innego
kraju nie jest zawsze mozliwy; zalety to od sytuacji finansowej uchodicy i
wymagari imigracyjnych kraju, do ktdrego zamierza wyjechaa. Organizacje
dobrowolne nie sq w stanie zalatwiC tych spraw. Proiby o dobrowolng
repatriacje do kraju ojczystego uchodicy sq kierowane i prowadzone przez
biuro Wysokiego Komisarza NarodOw Zjednoczonych do Spraw Uchodicow
(UNHCR), ktOre jest instytucjg odpowiedzialnq za takie sprawy.

3. Organizacje dobrowolne nie sq prawnie zobowivane do pomocy
uchodicom, jezeli ci ostatni rezygnujq z miejsca poczqtkowego przesiedlenia.
Ma to zastosowanie rowniei w pezypadku, gdy emigranci wracq do tego
miejsca poiniej. Leiy to w interesie uchodicy, aby poinformowaa organizacjg
dobrowolnq, w dowolnym czasie przed przyjazdem do USA, o fakcie
posiadania przyjaciol lub krewnych w USA. Organizacja dobrowolna bgdzie
starala sig umieicie uchodicc w pobliiu tych osdb.

4. Organizacje dobrowolne nie majg funduszy na oplacanie nauki (patrz
rozdzial «Szkolnictwo dla doroslych0.

5. Niektorzy uchodicy czgsto sqdz4, ze slutba medyczna w USA jest
bezplatna. Jest to nieporozumienie. Czasami mozna otrzymaa ubezpieczenie
medyczne poprzez pracodawcg lub mozna je wykupia samemu. Informacji
dotyczttcych °plat za sluibg medycznq mozna zasiegnqa w organizacjach
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dobrowolnych, u sponsora, przyjacicit i krewnych lub urzednikOw publicznej
stuzby zdrowia. (Patrz «Amerykariski system shifty zdrowia».)

6. Niektorzy uchodicy myglq czasami, ze dobrowolni sponsorzy otrzymuk
zaptatg za pomoc niesion4 uchodicom. Nie jest to prawdq. Osoby prywatne
lub grupy ochotnikciw, ktc'sre dobrowolnie pomagak w przesiedleniu
uchodicciw, czyni4 to ze wspaniatomyginoki i dobrej woli.

7. Uchodicy podlegak amerykatiskiemu prawu. Oni tylko, i nikt finny, sq
odpowiedzialni za wszystkie dtugi, ktore zaciunq, jak rciwniet za jakqkolwiek
dziatalno66 kryminalnq, ktor4 podejm4. (Patrz: Amerykak i rzqd i prawo).

5. ADAPTACJA

Kaidy, kto emigruje do innego kraju doiwiadcza w pewnym okresie po
przyjeidzie szoku adaptacyjnego o rcitnym nasileniu. Szok adaptacyjny motna
zdefiniowae jako uczucie niezadowolenia i frustracji odczuwane przez osoby
nie znakce kultury kraju emigracji i nie mciwiqce jego jezykiem.

Ponadto, szok adaptacyjny wynika z nowego i catkiem odmiennego sposobu
tycia, jak rciwniet z niemotnoaci osiqgniecia takiej samodzielnoici, jakg
uchodicy posiadali w kraju ojczystym.

Symptomem tego szoku mote bya frustracja z powodu nieurniejetnoki
wykonywania codziennych obowigzkOw takich, jak robienie zakupow,
korzystanie ze grodkow transportu publicznego, korzystanie z telefonciw
publicznych czy rozumienie znakciw informacyjnych.

Irma oznalcq szoku adaptacyjnego mote bya trudnoge w przystosowaniu sic
do rcitnych rol obejmowanych przez czionkciw rodziny w nowym kraju, jak
rOwniet matej tolerancji rcitnych grup etnicznych.

Jednak najwatniejszq przyczynq szoku kulturowego mote bya niemotnoga
przekazywania przyjaciotom i krewnym swoich reakcji i uczua dotyczqcych
tycia w nowym kraju. Jeteli nie ma sig rodziny ani przyjacidt w nowym kraju,
proces adaptacji mote bya wyktkowo trudny.

Mimo tego, ze czasami szok adaptacyjny mote bya powatnytn problemem,
nalety wiedzieC jak motna sobie radzia z nim, aby nie popadaa w depresje.
Ponitej podajemy kilka sugestii pon:agakcych w pokonywaniu szoku
adaptacyjnego.
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1. Nie naleiy dopuszczaa do tego, aby zaktopotanie wynikajqce z
ograniczonej znajomoki jczyka angielskiego prowadzito do zaniechania prat)
mOwienia tym jezykiem.

2. Naleiy uczya sic jak najwiccej angielskiego, rozpoczqa nauke tak
wczegnie jak to jest mozliwe i uiywaa jezyka przy kaidej okazji.

3. Naleiy zaprzyjainia sic z Amerykanami i robiC wiele rzeczy wspolnie z
nimi.

4. Naleiy zglcbiaa amerykatiskq kulturc poprzez akceptowanie
amerykatiskiego stylu iycia, wspolnq pracc i wspolne spedzanie wolnego
czasu.

5. Naleiy oglqdaa telewizjc i dyskutowaa o programach i reklamach
telewizyjnych z amerykatiskimi przyjacicitmi, ktorzy mogq wyjagniC w jaki
sposob telewizja odzwierciedla amerykatiskq kulturc i cenione wartoki.

6. Naleiy zapisae sic na kursy angielskiego, gdzie moina spotykaC inne
osoby i dzielic sic z nimi swoimi problemami.

7. Naleiy wstqpia do organizacji zrzeszaj4cych ludzi z tej same] grupy
etnicznej i tego samego pochodzenia, gdzie mozna znaleia wsparcie, kuirego
cztowiek potrzebuje.

Zachowywanie wtasnej kultury i etnicznej przynaleinoki jest popierane w
USA, dlatego ten istniejq organizacje roinych grup etnicznych zapewniajgce
rekreacjc, dziatalnoga spotecznq i kursy informacyjne o USA.

8. Naleiy zaangaiowaa sic w dziatalnoga, ktcira sprawiata przyjemnoge w
kraju ojczystym.

9. Naleiy rozmawiaa ze sponsorem lub przyjacielera o problemach
adaptacji w nowym krcgu kulturowym.

10. Naleiy regularnie rozmawiaa z rodziny. Kandy czlonek rodziny
uchodiczej mote przechodzia szok adaptacyjny w roinych okresach czasu i w
rainy sposob. Nawet dzieci majq problemy adaptacyjne.

11. Naleiy uzbroia sic w cierpliwoga nawet, jegli czasami ogarnia
cztowieka zniechccenie. Adaptacja wymaga czasu.
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B. WNIOSKI

Opisaliimy proces przesiedlenia majqc na celu przekazanie uchodicom
tego, czego mogq realnie oczekiwae. Organizacje dobrowolne uwatajq, te
uchodicy powinni miee wysokie aspiracje, jak rowniet wolnog6 i 3zanse na tak
wysoki awans, jaki mogq osiqgnqe dzigki swoim umiejetnogciom i cigtkiej
pracy. Uchodicy powinni rozumiea, ze te aspiracje nie beeq zrealizowane
natychmiast po przyjeidzie.

Przystosowanie do nowej kultury mote bye trudne i niece ze sobq stres dla
wielu °sob. Najwigksze trudnoici wydajq sig przechodzia ci emigranci, kterzy
oczekujq zbyt duto, zbyt wczegnie po przyjeidzie. Mogq oni czue sig
rozczarowani, tit lub smutni, albo dlatego, ze srasor nie pomegt tak jak oni
tego oczekiwali, lub bye mote dlatego, it ich pierwsza praca nie byta w
wybranym zasvodzie, albo dlatego, ze pierwsze mieszkanie nie bylo tak dobre
jak sobie wymarzyli.

W wikszoici przypadkOw sprawy te ulegajq poprawie poprzez cietkq
pracy, czas i cierpliwoga. Dzigki lepszemu zrozumieniu procesu przesiedlenia
uchodicy mo3q skoncentrowae swoje wysilki i energie na dziataniach
pomagajqcych w osiqgnieciu celu, kterym jest samodzielnoga i samo-
realizowanie sic.
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ROZDZI AL II

ZATRUDNIENIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH

A. WPROWADZENIE

Jako uchodicy jad4cy do USA powinnigcie Patistwo wiedziee, ze
Amerykanie ceniq samodzielnoge. Jeteli 1)04 motliwoki zatrudnienia,
oczekuje sig od Patistwa podjecia pracy i rozpoczgcia samodzielnego zycia
tak szybko jak to jest mozliwe, nawet, jeteli praca nie ma zwi4zku z
poprzednio wykonywanyrn zawodem lub jest nisko piatna. Oczekuje sic od
uchodicelw, ze stang sic ekonomicznie niezaletni w mozliwie najkrotszym
czasie po przybyciu do USA. Amerykonie uwatak, ze ludzie zdolni do pracy
powinni pracowae i nie bye zaletni od pomocy innych.

Usiugi pogrednictwa pracy 1)04 dostgpne i "omocne w poszukiwaniu
zatrudnienia. W zwi4zku z tym jednak, ze zatrudnienie nie jest gwarantowane
przez rz4d amerykatiski, sponsora czy organizacjg sponsorukc4, waznym
czynnikiem determinuj4cym podjgcie pracy zgodnej z kwalifikacjami jest
osobista inicjatywa i zdolnoki.

Pierwsza praca mote nie bye pracy w wyuczonym zawodzie, ale w USA
respektuje sic gotowoge ludzi do podjgcia przejgciowej pracy na jakimkolwiek
stanowisku, z mygl4 o zmianie na lepsz4 przy nadarzakcej sic okazji. Chociat
pozostanie w jednym miejscu pracy przez przynajmniej szega miesiecy pomaga
w otrzymaniu dobrych referencji, to jednak ludzie s4 wolni w staraniach o
inne prace, odpowiadakce ich kwalifikacjom.

Metody pracy ; wymagania zawodowe w roinych krajach s4 bardzo czesto
rattle. Czasami brak jest wyrainych odpowiednikOw dla pewnych zawodOw.
Uchodicy powinni bye na pocz4tku przygotowani na przyjecie jakiejkolwiek
pracy, nawet jegli prestit jej nie bgdzie taki jak prestit pracy wykonywanej
ostatnio w Polsce. Istniej4 jednak moiliwoki awansu dla tych ascii), ktdre
wykazuk sic zdolnogciami i uporem. Amerykanie ceni4 ludzi, ktorzy dzieki
wiasnej pracy i inicjatywie przechodz4 z nisko piatnych stanowisk na wytsze
pozycje.

Praca jest bardzo wainym elementem zycia w USA obejmukcym zarowno
meiczyzn jak i kobiety. Kobiety stanowi4 potowe say roboczej i pracuk na
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stanowiskach pracownikOw niewykwalifikowanych, jak i specjalistOw. Pracujq
rOwniet ludzie starzy i mtodzi. Dzieci uczy sig cenie pracg i samodzielnoga od
wczesnych lat tycia. Mogq one, na przyktad, roznosia gazety codziennie rano
przed pOjgciem do szkoty, lub pracowaci na pOt etatu po zajgciach, lub w
czasie wakacji. Poznajq przy tym nie eylko wartoga pracy, w tym pracy
fizycznej, a!e uczq sig rOwniet jak postepowae z pienigdzmi i staa sig
samowysta czalnymi. Pragnienie niezaletnoki prowadzi wiele starszych osOb
do odrzucenia mygli pOjgcia na emeryturg w wieku 65 lat.

1. RODZAJE ZATRUDNIENIA

a. Praca niewykwalifikowana

Wigkszoge ludzi wchodzqcych na amerykatiski rynek pracy rozpoczyna
pracg na nitszych stanowiskach pracownikOw niewykwalifikowanych. Wiele
osOb, w tym rOwniet Amerykanie nrzechodzqcy szkolenie lub studiujqcy,
pracuje czgsto na stanowiskach pracownikOw niewykwalifikowanych do
momentu ukoticzenia nauki. Potem wykorzystujq otrzymane z tych prac
referencje przy szukaniu pracy zgodnej z otrzymanym wyksztatceniem.

Brak znajomoki angielskiego nie powinien przeszkodziC w podjgciu pracy,
ale mote utrudniC otrzymanie lepszej pracy. Wielu uchodicOw pracuje na
nizszych stanowiskach uczqc sig angielskiego, lub zdobywakc inne
kwalifikacje zwigkszakce ich szanse na zdobycie lepszej pracy.

Pracg niewykwalifikowanq mozna znaleiC prawie w katdej dziedzinie w
pelnym wymiarze godzin lub na pot etatu. Podjgcie kilku prac jednoczegnie
mote bya czasami konieczne do utrzymania sig.

Podstawq zaptaty za prace niewykwalifikowane jest stawka godzinowa, w
przypadku monterOw, na przyktad, stawka akordowa.

Stawka godzinowa. Wynagrodzenie oparte na stawkach godzinowych
oblicza sig wedlug doktadnej ilogci przepracowanych godzin. W wigkszoki
firm petny etat obejmuje 35 do 40 godzin pracy w tygodniu (lub siedem do
ogmiu godzin dziennie).

Pracownicy zatrudnieni wedtug stawek godzinowych sq uprawnieni do
wynagrodzenia za nadgodziny, jeteli pracujq wigcej godzin w tygodniu nit
przewiduje petny etat. Wynagrodzenie za pracg w nadgodzinach (wigcej nit
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40 godzin w tygodniu) jest zwykle nottora raza wysze od normalnej stawki.
Praca w nadgodzinach jest platna tylko wtedy, kiedy pracodawca prosil
pracownika o wykonanie jej. Praca po godzinach bez wczegniejszej progby ze
strony pracodawcy maze prowadzi6 do nieotrzymania zaplaty za to godziny.

Czasami praca w nadgodzinach maze by6 wymagana jako normalna czeg6
pracy i wtedy pracownik otrzymukcy dodatkowe wynagrodzenie nie ma
przywileju odmawiania wykonywania pracy w nadgodzinach. Odmowa
wykonania wczegniej uzgodnionej pracy po godzinach mole spowodowad
utratc zatrudnienia.

Stawki godzinowe ro2ni4 sig w zale2noki od rodzaju pracy. Za wiekszok
prac niewykwalifikowanych otrzymuje sic minimalne dopuszczalne
wynagrodzenie lub nieco wiecej. Minimalna dopuszczalna stawka jest stawkg,
ktOrg wickszoge pracodawcow moze zaplacie swoim pracownikom. Ustalana
jest ona przez rzqd federalny. Niektore stany mog4 miec swoje wlasne prawa
dotycz4ce stawek minimalnych i ustala6 te stawke na nieco wy2szym poziomie.
0 wysokoki stawek minimalnych mozna sic dowiedzie6 dzwoni4c do
stanowego urzedu pracy (state labor office) w miejscu zamieszkania. Wyktki
od praw dotycz4cych stawek minimalnych mog4 miee miejsce tylko w
przypadku otrzymywania przez pracownika dodatkowego wynagrodzenia (np.
napiwki dla kelnerow). Nisza stawka placona przez pracodawcg bgdzie
zrekompensowana dodatkowym wynagrodzeniem dakc w efekcie calkowity
dochod odpowiadakcy dochodowi liczonemu wedlug minimalnej stawki lub
nieco wiecej.

Praca na akord. Stawka akordowa jest czgsto stosowana w produkcji
masowej w przedsiebiorstwach montazowych. Gwarantuje ona pracownikowi
stal4 tygodniow4 pensje plus dodatkowe wynagrodzenie za ka2d4 wykonan4
ponad name czege.. Zasadnicza stawka akordowa zapewnia pracownikom
tylko to, co zarobiliby pracukc wedlug stalych stawek minimalnych. Tylko
przez wyprodukowanie wielu czeici ponad wymagane minimum otrzymuje sig
dodatkowe wynagrodzenie. Ten typ placy mote by6 bardzo korzystny
zardwno dla pracodawcy jak i dla pracownika.

h Praca wykwalifikowana

Praca wykwalifikowana wymaga zazwyczaj pewnego przygotowania
zawodowego lub wyksztalcenia, jak rownie2 znajomoki angielskiego. Na
stanowiskach dla pracownikow wykwalifikowanych zarabia sig wigcej nii za
prace niewykwalifikowanq, a poza tym wynagrodzenie wzrasta wraz z
podnoszeniem kwalifikacji i wigkszym dogwiadczeniem. W USA praca
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wykwalifikowana mote bye traktowana jako punkt wyjgcia do dalszej kariery
zawodowej-punkt wyjicia do moiliwoaci awansu zawodowego i wickszych
zarobkdw. W zaletnagci od dziedziny zatrudnienia, niektdre stanowiska pracy
wykwalifikowanej mogq bye lepiej oplacane nit stanowiska specjalistyczne.
Praca wykwalifikowana dostepna jest prawie we wszystkich dziedzinach
zatrudnienia i wykonywana jest na petty etat.

Wiekszoge uchodicem nie bedzie mogla otrzymae natychmiast pracy
wykwalifikowanej, jegli nie przejdzie odpowiedniego szkolenia zawodowego.
Wiekszoge firm zatrudnia pracownikOw na stanowiskach
niewykwalifikowanych, przed przesunicciem do pracy wykwalifikowanej.
Podejmujqc nisko-platnq race w swoim zawodzie mozna zwiekszya swoje
szanse na otrzymanie lepszej pracy, albo w tej same] firmie, albo w swoim
zawodzie. Ludzie pracujqcy na wytszych stanowiskach otrzymujq normalny
poczqtkowq pensje za godziny, lub w rozliczeniu tygodniowym. Jest ona
wyisza od pensji liczonej wedlug stawki minimalnej i z reguly pracownicy
nabywajq prawa do wynagrodzenia za nadgodziny, jeteli pracujq dtutej nit
przewiduje normalny tydzieti pracy.

c Price specjalistyczne

Niektore zawody, takie jak lekarz, dentysta i prawnik, obwarowane sq
wieloma przepisami w USA. Kandydaci, obcokrajowcy muszq:

miee ukoticzone studia pordwnywalne ze studiami Amerykanow
podejmukcych pracy w tych zawodach,

przejge test sprawdzajqcy kwalifikacje,

otrzymae licencje lub zezwolenie z tego stanu, w ktarym zamierzajq
pracowae.

Ze wzgledu na to wymagania, wielu zagranicznych specjalistOw w tych
dziedzinach musi przejga dodatkowe szkolenie przed staraniem sic o licencje
zawodowe. Osoby potrzebukce takiego przeszkolenia muszq bye
przygotowane na pokrycie kosztdw nauki i innych optat. Czasami dostepne sq
pozyczki lub stypendia. Jeteli potrzebna jest pomoc finansowa, powinno sic
uzyskae informacje o kosztach i ewentualnej pomocy z uniwersytetu lub
innych instytucji szkoleniowych, na ktdrych planuje sic nauke. W
przeciwietistwie do tych mocno chranionych zawodOw, istnieje wiele innych
prac dla specjalistOw z dziedziny byznesu, finansciw, rzqdu i innych, here
wymagajq ukoticzenia czteroletniego uniwersytetu. Specjaliki startujqcy z
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nizszych stanowisk w tych dziedzinach mogq po pewnym czasie awansowad na
stanowiska odpowiadajqce ich kwalifikacjom.

Z jednej strony prace specjalistyczne mogq; w dalszej perspektywie,
ciawaa wyisze wynagrodzenie nit jakiekolwiek inne prace, z drugiej strony
jednak, nalety zdawae sobie z tego sprawg, ze specjaliki rozpoczynajqcy
dopiero pracg czgsto zarabiajq mniej nit wykwalifikowani robotnicy. Nalety
rOwniet wiedziee, ze pensja bgdzie wzrastala w miarg uplywu czasu. Kaidy
mote stwierdziO rOwniet, ze bgdzie zarabial mniej nit jego wspotpracownicy
wykonujqcy 4 sama pracg, ktdrzy jednak sq dtutej w przedsigbiorstwie.

W kaidym zawodzie istotna jest znajomog6 angielskiego.

2. RODZAJE SWIADCZEN SOCJALNYCH

.dmerytalne ubezpieczenie spoleczne (Social Security)

Social Security jest programem emerytalnego ubezpieczenia spotecznego,
prowadzonym przez rzqd federalny i dostcpnym dla prawie wszystkich
pracujqcych. Pracodawca i pracownik ptacq rzqdowi podatek, ktOry jest
odliczany bezpogrednio od zaroblaiw. Osoby pracujqce we wiasnych
przedsigbiorstwach ten placq ten podatek i sq zobowiqzane wypetniaa
indywidualnie formularze podatkowe, ktOre otrzymuje sig w biurze Social
Security. Wszyscy objgci emerytalnym ubezpieczeniem spolecznym mogq
pcijg6 na emerytury w wieku 65 lat i otrzymywad k z Social Security. Na
emerytury mozna przejga rOwniet w wieku 62 lat, ale jest ona wtedy mniejsza.
Wysokoga emerytury zalety od zarobkdw i iloici przepracowanych lat.
System emerytalnego ubezpieczenia spotecznego zapewnia rente inwalidzkq
pracownikom niezdolnym do wykonywania pracy (fizycznie lub psychicznie).
Nie istnieje limit wieku dla osdb otrzymujqcych rente inwalidzkq. Aby
otrzymaa wigcej informacji na ten temat nalety skontaktowa6 sic z biurem
Social Security.

h Zapomoga dla bezrobotnych
(Unemployment compensation)

Program zapom6g dla bezrobotnych (unemployment compensation) istnieje
we wszystkich stanach i jest finansowany z podatkdw ptaconych przez
pracodawcdw. Jeteli pracownik praccwal przez okreglony okres czasu
(zwykle szek miesiecy) i stracil prace z powod6w, na ktOre nie miat wptywu,

23

31



Informator do Spraw Przesiedlenia / Rozdziat II

ma on zwykle prawo do otrzymania zapomogi dla bezrobotnych przez
okreglonq Hoge miesigcy. Jeteli opuszcza sig pracy bez istotnych powodow
lub jest sig wyrzuconym z pracy z istotnych powodciw, mozna nie otrzymaa
zapomogi dla bezrobotnych.

Osoby otrzymujqce zapomogg dla bezrobotnych muszq zarejestrowaa sig w
biurze zatrudnienia jako osob!. szukajqce pracy.

c Rekompensata pracowniczs (Workers' Compensation)

Rekompensata pracownicza dostgpna jest w wiekszoki standw USA, ale
poniewat nie wymaga sig od wszystkich pracodawcdw cztonkowstwa w
stanowych programach rekompensat pracowniczych, nie wszyscy zatrudnieni
sq uprawnieni do otrzymywania tego iwiadczenia. Rekompensata pracownicza
zapewnia tym, ktOrzy sq niq objgci czegclowe przedtutenie otrzymywania
zarobkOw i pokrycie optat za stutbe zdrowia w okresie, w ktorym pracownik
jest niezdolny do pracy z powodu obrateti odniesionych w pracy lub
zwiqzanych z pracy. Swiadczenia to wyptacane sq zwykle w wypadku
czasowego lub catkowitego inwalidztwa, na koszty leczenia i w razie statego
kalectwa. NiektOrzy pracodawcy, ktdrzy nie uczestniczq w stanowych
programach rekompensat pracowniczych, mogq udostepniaa podobne
gwiadczenia poprzez inne ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa.

d Ubezpieczenia na tycie (Life insurance)

Ubezpieczenie na tycie jest czasami zagwarantowane przez pracodawcg.
W takim przypadku, jego koszty mogq bya catkowicie placone przez
pracodawcg lub czegclowo przez pracodawcg, a czegclowo przez pracownika.
Ubezpieczenie na tycie zapewnia zwykle wyptatc gotdwki pracownikowi,
ktOry zostat powatnie lub na zawsze okaleczony w czasie lub poza pracy, albo
rodzinie pracownika w wypadku jego gmierci.

e Ubezpieczenie zdrowia (Health or medical insurance)

Ubezpieczenie medyczne jest czasami oferowane pracownikom przez firmg
bezplatnie lub za niewielkq optatq. Za dodatkowq optatq, ubezpieczeniem tym
mote bya objgta rodzina pracownika. Nie wszyscy pracodawcy oferujq to
gwiadczenie. Radni sig ono bardzo, w zaletnoki od oferowanego programu
ubezpieczeniowego.
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t Programy emerytalne (Retirement plans)

S4 to programy gwiadczeti, w ktorych uczestniczq zarowno pracodawcy
jak i zatrudnieni. W wiekszoki tych programow zatrudniony piaci ze swojej
pensji stal' sump, a pracodawca doplaca do niej odpowiedni procent od pensji
zatrudnionego. Oplaty to wnosi sig w okresie pracy w danym
przedsigbiorstwie, a nastgpnie otrzymuje sig je z powrotem w postaci
miesigcznych rat, kiedy pracownik jest zbyt stary, aby nick pracowaC.
Zwykle pracownik musi pracowaa przez kilka lat w przedsiebocstwie, zanim
bgdzie mial prawo do korzystania z tego gwiadczenia.

g Chorobowe (Sick leave)

Zwolnienie chorobowe jest s'wiadczeniem przyznawanym prawie wszystkim
pracownikom pelnoetatowym. Zwolnienie z pracy z powodu choroby jest
rdznie traktowane przez pracodawcow. W wielu przedsiebiorstwach
chorobowe nie jest platne.

h Ur lop (Annual leave)

Ur lop jest okresem wolnym od pracy przeznaczonym glownie na
wypoczynek. Podobnie, jak w przypadku chorobowego, co miesi4c
przysluguje okreglona Hoge dni urlopowych. Wiekszoga pracodawcow
przyznaje platne urlopy (tzn. ze pracownik otrzymuje pane wynagrodzenie za
kaidy dzieri urlopu); inni pracodawcy nie przyznak urlopu. Przed
wykorzystaniem urlopu nalezy zwykle otrzymaC pozwolenie. Zwykle urlop
mozna otrzymaa po przepracowaniu okreglonego czasu w przedsigbiorstwie,
na przyklad 6 miesigcy lub jednego roku.

3. PENSJA I POTR4CENIA

a. Pensja

W niektorych przypadkach, zwlaszcza, gdy pracodawca ma bardzo male
przedsiebiorstwo (lub niewielu pracownikow), pracownicy mon otrzymywaa
pensjg w gotowce. Zasadniczo jednak, wynagrodzenie otrzymuje sic w
czekach. Otrzymukc gotowke, pracownik powinien dostaa specjaln4 koperte
(pay envelope) lub rachunek z wyszczegdlnieniem wszystkich potr4ceri i
pozycji wynagrodzenia. Tym, ktorzy otrzymuk wypiate w formie czekdw,
obliczenia pensji i potr4cenia podaje sig na osobnej czegci czeku nazywanej
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rozliczeniem czekowym (pay-stub). Rozliczenie to przedstawia pensje brutto,
pensjc netto i potrkcenia.

Pensja brutto: Pensja podawana przy ofercie pracy jest zwykle sumo
brutto. Wynagrodzenie brutto jest ogOln4 sumo pieniedzy zarobionych w
danym okresie czasu przed dokonaniem jakichkolwiek potr4ceti.

Pensja netto: Pensja, ktOr4 pracownik faktycznie otrzymuje jest
wynagrodzeniem netto. Reprezentuje ona slime wyplacan4 pracownikowi, po
dokonaniu wszystkich potr4ceti.

h Potricenia

Potrvenia obliczane s4 od pensji brutto, w kaidym okresie platnoki i
mog4 bye rOinej wysokoici. Wystepuk dwa rodzaje potticeri: obowiqzkowe
i dobrowolne.

Potrqcenia obowiqzkowe s4 wymagane przez prawo i musz4 by
dokonywane w kaidym okresie rozliczeniowym. Obejmuk one nastepukce
pozycje:

1. Federalny podatek dochodowy (Federal Income Tax). Federalny
podatek dochodowy musi bye *cony przez wszystkie osoby mieszkakce i
pracukce w USA. Placenie podatkOw jest wymagane przez prawo, a odmowa
pfacenia jest karana grzywn4 i/lub wiezieniem. Rz4dowe podatki dochodowe
umoiliwiak finansowanie dzialalnoki rz4du oraz federalnych program& i
gwiadczeti takich jak obrona narodowa, pomoc zagraniczna i pomoc socjalna.

Rz4dowe podatki dochodowe odliczane w kaidym okresie platniczym w
postaci okreglonego procentu od zarobkOw kaidej osoby. Procent ten
okreglany jest w momenc:e rozpoczecia pracy, kiedy wypelnia sic druk W-4.
W formularzu tym wymienia sic wszystkie osoby pozostakce na utrzymaniu
pracownika, zdefiniowane przez kody amerykatiskiego systemu podatkowego.
Zwykle czlonkowie rodziny mieszkakcy za granic4 nie s4 traktowani jako
osoby pozostakce na utrzymaniu podatnika.

Kaidego roku, przed dniem 31 stycznia, pracodawcy musz4 wyslaC swoim
pracownikom druk W-2 przedstawiakcy wykazy ich zarobkdw. Druk ten
prezentuje calkowity dochOd i wszystkie potticenia dokonane z pensji brutto.
Przechowywanie drukOw W-2 jest bardzo wattle, poniewat pokazuk one
wysokok zaplaconego w ciqgu roku podatku dochodowego. 54 one potrzebne
przy wypelnianiu wlasnych rocznych sprawozdati podatkowych. Sprawozdanie
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to powinno bye wypelnione i wyslane wraz z drukiem W-2 do wladz
finansowych (IRS) przed 15 kwietnia katclego roku. Formularze pada tkowe
mozna zazwyczaj otrzymaa w bankach lub urzedach pocztowych.

W przypadku zaplacenia mniejszego podatku nit naletny (np: poprzez
podanie wigkszej ilosci oscib pozostajqcych na utrzymaniu nit w
rzeczywistoki i placenie w ten sposob nitszych podatkow w kaidym okresie
rozliczeniowym), trzeba wyrciwnae te sumg rzqdowi amerykariskiemu. Jeteli
pracownik zaptacit zbyt duty podatek, otrzyma zwrot od rz4clu. Dla rasa malo
zarabiajqcych istnieje system kredytOw na podatek dochodowy. Dzieki temu
programowi moiliwe jest odjecie pewnej sumy od naletnego do zaplacenia
podatku, lub otrzymanie zwrotu pieniedzy nawet wtedy, got; podatek nie zostal
odciuniety z zarobkaw pracownika.

Urzqd finansowy (IRS) posiada wiele lokalnych biur. Nalety udae sig do
jednego z nich, jeteli potrzebuje sig pomocy w wypelnianiu formularzy, lub ma
sic pytania dotyczgce podatkciw.

2. Poda tek na spoleczne ubezpieczenie emerytalne (Social Security Tax)
inaczej zwany Federal Insurance Contribution Act (F.I.C.A.) jest obliczany
wedlug statego procentu od pensji brutto. Suma wyptacana w ramach FICA
zwracana jest w miesiecznych ratach jako emerytura, po osiunieciu przez
pracownika odpowiedniego wieku emerytalnego (zwykle 65 lat) lub, gdy
ulegnie on wypadkowi i nie jest zdolny do dalszej pracy.

3. Stanowy podatek dochodowy (State Income Tax). Stanowy podatek
dochodowy jest pobierany tylko w niektorych stanach. W stanach, w ktOrych
jest on obowiqzujqcy, odliczany jest od wynagrodzenia brutto wedlug stalego
procentu (mniejszego zawsze od procentu na podatek federalny). Podatki
stanowe umotliwiak finansowanie dziatalnoki stanu. Niektore stany nie
pobierak tych podatkow w kaidym okresie platniczym, lecz czyni4 to osobno,
na konkretne cele.

4. Lokalny podatek dochodowy (Local Income Tax). Na niekterych
obszarach istnieje miejski/lokalny podatek dochodowy.

Potrqceniami dobrowolnymi s4 te optaty, do ptacenia ktOrych
pracownik zadeklarowal sic sam, lub za ktore otrzymuje gwiadczenia, o ktere
wystqpil. Potticenia te mogq bye dokonywane regularnie, w kaidym okresie
platniczym (np. miesiecznie, co trzy tygodnie, 2 razy w miesi4cu) i mogq
obejmowaa ubezpieczenie zdrowia, skiadki na zwi4zki zawodowe lub
ubezpieczenie na tycie. Mona tet spotkae sig z innymi potticeniami w
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zaleinoSci od przedsiebiorstwa i zapewnianych Swiadczeri. Nitej podajemy
przykiadowy wykaz zarobkOw Kruk W-2. Pokazuje on wszelkiego rodzaju
potrqcenia, ktOre mogq bya dokonane z pensji pracownika.

Druk W-2, 1982

1 Control number

OMB No.1545.0008

2 Employers name, address, and ZIP code

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

3 Employers identification number 4 Employer's State number

5 Statutory Deceased
employee

legal 942 Subtotal
rep mO

vow

0 0 0 0 0 0
6 Allocated tips 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 withheld

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

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

13 Social security wages

114.61

14 Social security tips

16

17 State income tax

1.66
18 State wages. tips. etc 19 Name of State

20 Local income tax 21 local wages lips etc 22 Name of locality

Form W-2 Wage and Tax Statement 1985 Copy C For EMPLOYEE'S RECORDS

TMs 11110IM311011 is being furnished to the Internal Revenue Service
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Wycigg z zarobkOw i podatkOw;

2. Imie i nazwisko, adres i kod pocztowy pracodawcy
3. Numer identyfikacyjny pracodawcy

Departament (Wydzial)
Przedsiebiorstwo
Grupa
Numer akt

5. a. Zatrudniony przez stan
b. Pracownik zmarl
c. program emerytalny
d. Reprezentant prawny
e. Zatrudnienie 942
f. Razem przed opodatkowaniem
g. Poprawki
h. anulowano

6. Grupowe ubezpieczenie na tycie
7. Wczegniejsze oplaty EIC
8. Numer ubezpieczenia spolecznego pracownika
9. Pobrany federalny podatek dochodowy

10. Pensja, napiwki i inne dochody
11. Pobrany podatek FICA
12. Imie, nazwisko, adres, kod pocztowy pracownika
13. Place FICA
14. Inne dochody FICA
16. Potrqcona skladka na stanowy zasilek dla bezrobotnych i inwalidOw
17. Stanowy podatek dochodowy
18. Place stanowe
19. Nazwa stanu
20. Lokalny podatek dochodowy
21. Place lokalne
22. Miejscowoia i okreg

Stopa podatkowa ubezpieczenia spolecznego (FICA) wynoswa 6.657 zawiera
1.30% na ubezpieczenie na zdrowie i 5.35% na fundusz rent i emerytur.
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4. OTRZYMANIE PRACY

Poszukiwanie pracy zabiera duio czasu i cierpliwosci. Otrzymanie pracy
wymaga chgci do pracy.

Po przyjeidzie do Stanciw Zjednoczonych i zasileniu rynku pracy, uchodicy
muszq staraa sig i konkurowaa o dostgpne prace nie tylko z bezrobotnymi
szukakcymi zatrudnienia, ale rOwniet z osobami, ktcire mak prace i starajq
sig o lepsze. Jest rzeczq oiczywistq, te katcly szukajqcy pracy pragnie
otrzymae jak najlepszq prace, do ktcirej posiada odpowiednie kwalifikacje.
Pracodawcy zatrudniajq osoby najbardziej nadajqce sig do pracy w ich
przedsigbiorstwach, lub te, ktOre wydajq sic bye najlepszymi do otrzymania
danego stanowiska.

Aby mac konkurowaa i otrzymaa pracy, uchodicy muszq chciee pracowaC
i bye przygotowani na przyjccie jakiejkolwiek zaoferowanej pracy. Makc na
celu otrzymanie i utrzymanie pracy naleiy wiedziec te:

prace nie czekajq na uchodicciw po ich przyjeidzie do USA,

uchodicy konkurujq o dostgpne prace z innymi uchodicami i z
bezrobotnymi Amerykanami,

o lepiej ptatne i najbardziej potqdane prace konkurowaC bgdzie wigcej
oscib,

pierwsza praca w USA, ktOrq otrzymajq uchodicy nie musi by6 pracy
na r4zte zycia,

do wykonywania wielu zawoclOw technicznych w USA wymagane jest
posiadanie specjalnycl uprawnieri i licencji,

stopieri naukowy lub dyplom z Polski nie musi by6 koniecznie uznany w
USA.

Waina w poszukiwaniu pracy jest wtasna ocena swoich umiejetnogci,
doiwiadczeti i kwalifikacji zawodowych zwiqzanych z pracy. Trzeba bedzie
nauczya sic jak najlepiej wykorzystaa swoje kwalifikacje na amerykariskim
rynku pracy. Nalety pamigtaa, te sami Amerykanie zmieniajq prace, aby
przystosowaa sic do istniejqcego rynku pracy i mac awansowaa. RuchliwoiC
zawodowa pozwala ludziom na tatwiejszq adaptack i zmianc charakteru pracy
celem dostosowania jej do swoich umiejetnoki i zainteresowari.
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Poszukiwanie pracy wymaga cierpliwoici, wyobraini i osobistej inicjatywy.
Nawet jezeli nie ma sig natychmiast pracy, uchodicy powinni nawiqzad
kontaky z potencjalnymi pracodawcami, piszqc lub dzwoniqc do nich. Wiele
przedsigbiorstw prowadz: otwartq polityke personalnq, przyjmujqc chetnie i
stale podania o pracy i trzymajqc je w kartotekach do rozpatrzenia z chwilq
zwolnienia sig miejsc pracy. Im wigcej pracodawc6w znajqcych uchodicg,
tym wigksze beck} jego szanse znalezienia pracy. Stara* sic o pracy, katdy
powinien udokumentowaa fakt posiadania karty spolecznego ubezpieczenia
emerytalnego (Social Security Card) i karty 1-94, ktora stwierdza posiadanie
prawa do pracy. Jegli stara sic o prace specjalisty powinno sic zawsze mieC
ze sobq tyciorys.

a. trddla informacji o pracy

1. Przyjaciele i sponsorzy: Kontakty osobiste mogq by6 czgsto najlepszym
ircidlem informacji o pracy. Sponsor i 7.najoini 1304 prawdopodobnie mogli
dostarczyd tych informacji. Wielu z nich, wiedzqc o Patistwa przyjeidzie,
moglo wstgpnie dowiadywaa sic o prace i wie, jakie prace sq dostgpne, jak
rOwniet, o ktdre prace uchodicy mogq sig natychmiast ubiegad. Powinno sig
zawsze wykorzystae takie moiliwoki.

2. Organizacje Dobrowolne: Organizacie dobrowolne zatrudniajq czesto
doradcOw do spraw pracy, ktorzy znajq rynek pracy na danym obszarze i
specjalizujq sic w szukaniu pracy dia uchodicOw. Wielu z nich ma wieloletnie
doiwiadczenie i nawiqzane kontakty z przedstawicielami roinych brant
gospodarczych. Bardzo czgsto doradcy ci sq najlepszym in:SI:nem informacji o
pracy. Poniewat majq oni wielu interesantow, dobrze jest poznad ich i starac
sic regularnie kontaktowaa z nimi. Doradcy do spraw zatrudnienia szukajq
pracy wgrOd lokalnych przedsiebiorcOw, jak rOwniet poprzez inne ircidla
informacji o pracy, ktore podane sq w tym podrozd-iale.

3. Stanowe i lokalne biura zatrudnienia: Kaidy stan ma patistwowy urzqd
pogrednictwa pracy pomagajqcy ludziom w znalezieniu pracy. Jest to pomoc
bezplatna. Rejestrujqc sig w jednym z takich biur, otrzymuje sic informacje o
dostcpnych pracach, odpowiadajqcych umiejgtnogciom i wyksztaiceniu.

4. Prywatne, bezplatne lub dochodowe biura parednictwa pracy:
Prywatne biura mogq gwiadczya wiele tych samych uslug, ktdre gwiadczq
stanowe i lokalne biura pogrednictwa pracy. Dochodowe biura pogrednictwa
pracy pobierajq oplaty skalkulowane jako procent miesiecznej lub rocznej
pensji, jeili klient przyjmie pracy zaproponowanq przez biuro. W niektOrych
przypadkach opiate tc mote przejqC pracodawca. Nalety zasiggnqa
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informacji na temat rcitnych blur zatrudnienia przed szukaniem pracy przez
nie, poniewat niektere z nich mogq bye bardziej zainteresowane pobraniela
optaty nit znalezieniem statej pracy. Otrzymanie pracy poprzez poirednictwo
tych blur mote trwaa kilka miesigcy i nie powinno sig liczya wytqcznie na nie
przy szukaniu pracy.

h Szukanie pracy

Poniewat znalezienie pracy powinno bye jednym z glownych priorytetOw,
uchodicy powinni rdwniei szukad jej semi, poprzez:

1. Ogloszenia o pracy (Want ads): Ogtoszenia o pracy sq chyba
najwatniejszym iresdlem informacji o wotnych miejscach pracy na danym
obszarze. Ogtoszenia to znalete motna w codziennych lokalnych gazetach w
dziale «Poszukiwana Pomoc» (Help Wanted) lub «Motliwoki Zatrudnienia»
(Employment Opportunities). Ogloszenia o pracy sq zwykle umieszczone w
porzqdku alfabetycznym, przy koticu gazety i zawierajq krestki opis pracy, jej
wymogi i proponowane wynagrcdzenie. Ogtoszenie podaje tet numer telefonu
tub adres, pod ktOry nalety sig zglosie.

Szukajqc preicy nalety codziennie sprawdzae ogtoszenia o pracy i po
znatezieniu odpowiedniej oterty skontaktowaa sig natychmiast z ewentualnym
pracodawcq. Odwlekanie konkretnych dziatati zmniejsza szanse otrzymania
pracy. Gazety grup etnicznych sq doskonatym trodtem informacji o pracy,
glownie dla °sob nie meswiqcych po angielsku.

2. Wywieszki o pracy: Wiele przedsigbiorstw umieszcza w swoich
witrynach wywieszki informujqce o wolnych miejscach pracy. Nawet, jezeli
oferowane prace nie sa odpowiednie, nalety wypetnia formularze na
jakqlcolwiek innq pracy, ktora mote bye dostgpna w przysztoki. Nie nalety
wstydzia sig starania o pracy w motliwie najwigkszej ilogci miejsc, poniewat
zwigksza to tylko szanse otrzymania pracy.

3. 2olte strony ksiqiek telefonicznych (Yellow Pages): Czega lokalnych
ksiqtek telefonicznych z tcittymi stronami podaje w uktadzie brantowym i
alfabetycznym wszystkie przedsigbiorstwa i instytucje. Dzwoniqc lub piszqc
do przedsigbiorstw zatrudniajqcych pracownikdw z konkr(anymi
kwalifikacjami mozna dowiedziee sig o wolnym miejscu, bqdi tez istniejqcym
czy przysztym stanowisku pracy w danej specjalnoki.

4. Czasopisma i biLtletyny specjalistyczne: Istnieje wiele specjalistycznych
gazet i czasopism, ktore podajq glowne instytucje i przedsigbiorstwa zwiqzane
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z zawodem uchodicy oraz krOtki opis instytucji i jej adres. Wydawnictwa te
s4 ogolnie dostepne w bibliotekach publicznych i uniwersyteckich.
Kontaktukc sic z jak najwigksz4- iloici4 znalezionych adresciw zwieksza sic
szansg znalezienia pracy i znajomog6 sytuacji na rynku pracy w danej
specjalnoki.

c tyciorys (Curriculum vitae, resume)

Osoby starakce sic o stanowi 'ka specjalistyczne powinny przygotowa6
staranny zyciorys. Powinen on by6 dobrze napisany, poprawny
gramatycznie, ortograficznie i z wiagciw4 interpunkck. Nie powinien by6
diutszy nit na jedn4 strong. Zyciorys mote roinia sic formatem i stylem w
zaleinoki od zawodu i osobistych preferencji, ale zwykle zawiera informacje
podzielone na kilka czegci obejmukcych:

1. Dane personalne. Imic, nazwisko, adres i numer telefonu.

2. Doawiadczenie zawodowe i historia pracy. W tej czegci wymienia sig
zwykle poprzednie miejsca pracy, zaczynakc od ostatniego do pierwszego.
Informacje, ktOre musz4 sic tam znalet6 to: nazwa i adres pracodawcy,
zajmowane stanowisko, krcitki opis zakresu obowi4zIcOw i daty rozpoczecia i
zakoticzenia pracy. Kandydaci, ktOrzy nie pracowali w °gale, lub bardzo
niewiele, powinni zamiegcia inne istotne informacje, takie jak: specjalne
nagrody, publikacje, udzial w pracy lokalnych organizacji i realizacji
projektow. Mozna rowniet uzupelnia zyciorys informacjami o pracy
wykonywanej w kraju, z ktOrego nast4pil wyjazd do USA.

3. Wyksztalcenie i szkolenie zawodowe. Powinna to by6 chronologiczna
lista calej edukacji i wszystkich szkoleti. Lista to powinna zawiera6 nazwy
szkcil, wykiadane przedmioty, iloga lat nauki i wszystkie dyplomy, gwiadectwa,
tytuly otrzymane za odbyt4 naukg. Informacje te powinny przedstawia6
kwalifikacje kandydata starakcego sic o pracy.

4. !Wine informacje. S4 to dodatkowe informacje, ktore mom cho6 nie
muszg, bezpogrednio odnosi6 sic do pracy, o ktar4 sic stara. W czegci tej
podaje sic czesto przynaleinoga do klubciw i organizacji zawodowych,
znajomoga jezykow obcych i Line umiejetnoki, takie jak: pisanie na maszynie,
umiejctnog6 naprawy motocykli, szycie itd.

5. Referencje. W zyciorysie czesto umieszcza sic nazwiska, st: aowiska i
adresy °sob bezpogrednio znakcych kwalifikacje kandydata na dane
stanowisko. Mog4 to by6 ten osoby, ktOre mog4 wyda6 °pink o charakterze
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kandydata, powiedziee cog potencjalnemu pracodawcy o przesztoki i
odpowiedzialnoki starakcego sig o pracy. Na przyklad, mozna posluiy6 sig
nazwiskiem sponsora.

Jeteli wysyla sig zyciorys do pracodawcy przed wstgpna rozmowq,
powinien towarzyszye mu list przedstawiakcy (letter of introduction), zwany
tez «cover letter». Celem tego listu jest przedstawienie kratkiej
charakterystyki aplikanta (najlepiej na jednej stronie), podanie powodu
napisania listu i przedstawienie zaNczonych dokumentow. Piszqc list
przedstawiakcy kandydat powinien:

napisae go starannie i dokiadnie na maszynie,

zaadresowae, jegli jest to mozliwe, do konkretnej osoby w danym
przedsigbiorstwie,

opisae dokladniej rodzaj poszukiwanej pracy i powdd zwrdcenia sig do
danej firmy,

napisae go zwigile, jasno i stylem urzedowym,

zakczye kopig swojego zyciorysu.

(Patrz przyklad listu przedstawiajgcego na nastepnej stronie)
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Przyktad listu przedstawiajgcego

Uwaga: List ten jest tylko przykladem. Powinno sic w nim zamiacid
dodatkowe informacje, ktore moglyby bye wattle dla osoby czytajqcej go.
Powinien on jednak pozostae zwiezty i urzcdowy.

[Data]

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

Szanowny Panie Jones:

W dzisiejszym wydaniu Chicago Times przeczytatem, ze w Patiskim
przedsiebiorstwie jest wolny etat dla intyniera elektryka. Chciatbym, aby
rozwazono moj4 kandydature na to stanowisko i dlatego tez zat4czam mdj
zyciorys.

Gdyby potrzebne byty dodatkowe informacje zwi4zane z moim
wyksztatceniem zawodowym lub sytuacj4 osobist4, chetnie dostarcze ich Panu.

Oczekuje szybkiej odpowiedzi.

kEnclosure»I

Z powataniem

Jan Smolinski
544 South Woodside Avenue
Chicago, Illinois 60653
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[Date]

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.

Enclosure

Sincerely yours,

Jan Smolinski
544 South Woodside Avenue
Chicago, Illinois 60653
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JAN SMOLINSKI
544 South Woodside Avenue
Chicago, Illinois 60653

CEL PRP CY

Przyklad tyciorysu

(312) 667-6969

Bye zatrudnionym jako intynier elektryk z zamiarem specjalizowania sic w analizie
obwociciw.

WYKSZTALCENIE

Folitechnika Poznatiska, Poznati, Polska. Magister Intynier Elektryk (stopieti
odpowiadaAcy amerykatiskim pokczonym stopniom B.A. i M.A.) 1975-1980

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Mlodszy iniynier elektryk w elektrowni poznatiskiej. Wykonywana praca: kontrola
stopnia zasilania.

Asystent na Politechnice Poznatiskiej.

PUBLIKACJE

«Przegl4ci uniwersytecki» Nr 54 1981 «Elektrownie Studium efektywnoki stopnia
zasilania»

REFERENCJE

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

JEZYKI

Jezyk polski (jczyk ojczysty); rosyjski i niemiecki (umiejctnoge czytania); angielski
(podstawowa umiektnoge czytania); angielski (podstawowa umiejctnoge mciwienia i pisania).

DANE PERSONALNE

Urodzony w Poznaniu, Polska, 20 maja 1955. 2onaty, dwoje dzieci. Przyjety do StanOw
Zjednoczonych jako uchodica 30 marca 1980. Posiada prawo do pracy.
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JAN SMOLINSKI
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

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

EXPERIENCE

Junior Engineer in the Poznan Electrical Utility Plant. Performed load-leveling control.

Teaching A sistant at the Poznan Technical University.

PUBLICATIONS

«Utility Plants: Load-Leveling Efficiency Study.» Poznan University Review, No. 54
(1981)

REFERENCES

Dr. Frank Jones, Chairman
Department of Engineering, Woodrow College
Charleston, South Carolina 39060
Tel. (2011510-7200

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

LANGUAGES

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

PERSONAL INFORMATION

Born in Poznan, Poland, May 20, 1955. Married, two children. Admitted to the United
States as a refugee on March 30, 1982. No restrictions on employment.
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5. ZMIANA PRACY MOBILNOSC ZAWODOWA I AWANS

Praca jest kluczem do dobrobytu i pomyglnej adaptacji do tycia w Stanach
Zjednoczonych. Po otrzymaniu pracy najwainiejs74 rzeczy jest jej utrzymanie.
Pierwsza praca uchodicy w USA jest szczegolnie wazna w zapocz4tkowaniu
historii pracy i zdobyciu dogwiadczenia zawodowego. Poniewat pracodawcy
nie s4 zainteresowani w zatrudnianiu i szkoleniu kogog, kto zamierza pozostaa
w przedsiebiorstwie bardzo krotko, wskazane jest, aby utrzymaC swok
pierwsz4 pracy przez okoto 6 miesigcy tub dlutej. Daje to opinig pracownika,
na ktorym mozna polegae i zwigksza szanse na przyszty awans zawodowy.

a. W pracy

Aby utrzymaa pracy, naleiy zdawae sobie sprawy z kilku spraw, na ktore
amerykariscy pracodawcy szczegolnie zwracak uwagg. S4 to:

1. Punktualnoge i poczucie czasu. Jegli przewiduje sig spOinienie do
pracy, naleiy zadzwoniC do przetotonego. Wielu pracodawcow korzysta z
kart zegarowych lub automatycznych zegarow, aby miea doktadny zapis
godzin przyjgcia i wyjgcia pracownika z pracy. Pracownicy, ktorzy czgsto
spoiniak sig, mog4 stvacia pracy lub ich pensja zostanie «obcigta» (w wielu
przedsigbiorstwach oznacza to potticenie pOtgodzinnej stawki za kaide 15
miaut spoinienia).

2. Nie nalety pozwolia na to, aby prywatne sprawy ingerowaly w sprawy
pracy; naleiy unikae zatatwiania prywatnych spraw w czasie godzin pracy.

3. Pytanie o rzeczy nieznane, a nie ukrywanie swojej niewiedzy
niektcirych dziedzinach.

4. Podejmowanie inicjatywy uczenia sig i wykonywania nowych zadati
obowi4zkow.

5. Wyrobienie w sobie przyjaznego nastawienia i swobodnej postawy, bez
nadutywania nieoficjalnoki w grodowisku pracowniczym.

Umiejgtnoki cietka praca s4 powszechnie cenione i dobrze
wynagradzane.
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It Awans zswodowy

Dqtenie do awansu zawodowego i statego polepszania sytuacji zawodowej
jest mocno zakorzenionym elementem kultury amerykariskiej. Poprawianie
pozycji zawodowej mote bya osiqgnigte przez przejgcie rcitnych stopni pracy,
zmiany przedsigbiorstw czy specjalizacji zawodowej, bqcli tez przez
zadeklarowanie chgci przeprowadzenia sic do innego miasta czy stanu. Nie
nalety jednak rezygnowae z pracy przed zapewnieniem sobie nastcpnej.

Awansowae mczna rowniet w wyniku analizy pracy pracownika, ktdra jest
czegciq regularnej oceny pracy w wielu firmach. Ocena to decyduje o tym,
czy pensja pracownika zostanie podwyiszona i czy awansuje on na lepsze
stanowisko.

Awans mote miec miejsce, kiedy pracownik zmienia stanowisko w ramach
tego samego przedsigbiorstwa. Aby mac awansowae, trzeba czasami przej66
dodatkowe szkolenie. Motliwoki takiego szkolenia w USA moina znalei6 w
wielu grodowiskach. Istniejq one nie tylko dla uchodicciw, ale rowniet dla
wszystkich dorostych pragnqcych je wykorzystaa. (Patrz rozdziat o
Szkolnictwie dla dorostych.)

c Zillions pracy

Zmiany pracy w USA, jako grodek polepszania pozycji lub robienia
kariery, sq rzeczq dozwolong i powszechnie oczekiwang. Amerykariska sita
robocza jest wyjqtkowa ze wzglgdu na jej duiq mobilnoga, rozumianq jako
zmiany stanowisk, jak rOwniet zmiany miejsc pracy. Jako osoby nowo
przybyte i zasilajqce rynek pracy, uchodicy powinni wiedziea, ze aby ig6
«naprzcid» i polepszae, swoji sytuacje pracy, bedq musieli miee kilka prac w
ratnych przedsigbiorstwach, zanim w koricu osiqgnq ustabilizowanq pozycjc.

Chcqc polepszaa swojq pozycje poprzez zmiany pracodawcy, nalety
pamietaa, ze wainq rzeczq przy szukaniu lzpszej pracy jest wyrobienie sobie
dobrej historii pracy w USA. Dlatego tet nalezy wyrobia sobie dobrq
reputacje poprzez efektywnoga, punktualnoga i wzorowo66 w wykonywaniu
swoich obowiqzkow zawodowych. Watne jest rowniet utrzymanie pierwszej
pracy przez rozsidny okres czasu, od trzech do szegciu miesigcy, aby
wyrobia sobie dobrq historic pracy i otrzymae dobre referencje. Nalety
pamietaa, 2e najlepszy okres na szukanie nowej pracy jest wtedy, kiedy sic
jut pracuje.

Pracownik posiadajqcy dobrq historic pracy mote prosie o list polecajqcy
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z chwil4 ztotenia rezygnacji. Jest to prosty list od pracodawcy,
przedstawiaj4cy w zarysie dobre cechy pracownika zaprezentowane w czasie
pracy dla danego przedsigbiorstwa. Aby otrzymao dobry list polecaj4cy,
nalety zawsze mied potrzeby pracodawcy na uwadze. Przed podjgciem nowej
pracy, powinno sic dac poprzedniemu pracodawcy przynajmniej dwa tygodnie
okresu wypowiedzenia. Okres ten pozwoli pracodawcy na znalezienie
nastgpcy. Wigkszoga amerykariskich pracodawcow nie traktuje zmiany pracy
ze wzgleclaw ekonomicznych czy checi awansu, jako brak lojalnoki, chociat
bgdzie im prawdopodobnie przykro trac4c pracownikciw. Pracodawcy
oczekuj4 jednak okresu wypowiedzenia przed zakoticzeniem pracy przez
pracownika.

Okres wypowiedzenia mote bya wymagany w pracy, a nieprzestrzeganie
go, mote prowadzie do utraty zarobku za wykonan4 prace.

B. WNIOSKI

Dla wielu uchodicOw praca jest kluczem do pomyglnego przesiedlenia i

adaptacji w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza praca umotliwia zaspokojenie
najbardziej podstawowych potrzeb finansowych, a poiniej mote prowadzie do
lepiej platnych prac, zapewniaj4cych zabezpieczenie finansowe. Uchodicy
uwatak, ze praca nie tylko pozwala na poznanie amerykariskich zwyczajdw z
ni4 zwivanych, ale daje rdwniet moiliwoga doskonalenia angielskiego poprzez
konwersacje z Amerykanami i poznawanie amerykatiskiej kultury.

Organizacje dobrowolne, sponsorzy, przyjaciele, krewni i specjalne
programy pogrednictwa pracy mog4 pomoc uchodicom w znalezieniu pracy po
przyjeidzie do USA. Pierwsze prace mog4 bya nisko platnymi pracami
pracownikow niewykwalifikowanych, ale mimo to wattle jest, aby otrzymaa
tak4 pracy i utrzymae j4 przez pewien czas i w ten sposdb wyrobia sobie
historic pracy. Pciiniej moina zmienie prace i otrzymae wytsz4 pozycjc. Na
dluiszy okres czasu, zdolnoge do przystosowania sic do amerykatiskiego
miejsca pracy bcdzie jednym z najwatniejszych czynnikdw, wplywaj4cych na
koticowy sukces i szczegcie uchodicciw w Stanach Zjednoczonych.
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ROZDZI AL III

DOCHODY I WYDATKI

A. WPROWADZENIE

Robienie zakupdw, uslugi bankowe, oplaty za podstawowe potrzeby, takie
jak mieszkanie i tywnoge roiniq sic w roinych krajach. Wydatki na zycie w
Stanach Zjednoczonych sq czesto bardzo wysokie i uchodicy, ktOrzy nie
potrafiq wiakiwie gospodarowa6 pienigdzmi, oszczedzae i uiywaa kredytdw
mogq znaleie sic w powainych problemach finansowych.

Rozdzial ten zawiera informacje o sprawach finansowych w USA, takich
jak, gospodarowanie pienigdzmi, robienie zakupOw i uslugi bankowe.

1. GOSPODAROWANIE DOCHODAMI

Gospodarowanie pieniedzmi jest istotn4 sprawq, jeteli mieszka sic w
Stanach Zjednoczonych i ma ograniczone dochody. Ustalanie budtetu
domowego jest planowaniem majqcym na cell' 713alansowanie dochod5w i
wydatkOw. Nie mozna planowae wyiszych wydatkOw nit wynoszq dochody.
Wydatki powinny w pierwszym rzgdzie pokrye zakupy rzeczy, ktOrych
eziowiek potrzebuje. W miesiecznym budiecie w Stanach Zjednoczonych
trzeba bcdzie prawdopodobnie uwzglcdnid wydatki, ktore nie mialy miejsca
poprzednio.

a. Stale wydatki

W kategoriZ stalych wydatkdw ustalonych sum, kuire nalety
prawdopodobnie placiC miesiccznie bedzie trzeba uwzglednie:

1. Czynsz To bedzie prawdopodobliie najwyiszy staly miesieczny
wydatek i najistotniejszy punkt budietu domowego. Niezaleinie od tego, czy
podpisana zostala umowa o wynajgcie mieszkania czy nie, miesigczny czynsz
powinien bye placony w gcigle okregionym dniu. Jeteli lokator nie piaci
czynszu, lub czgsto czyni to zbyt pain°, mote bye' wyeksmicowany z
mieszkania. Otrzymywane dochody determinujq mieszkanie, na ktore mozna
sobie pozwolia.
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2. Swiadczenia komunalne. Swiadczenia komunalne to gwiatto, gaz i
woda. Koszty tych gwiadczeti mogq czasami bye zawarte w czynszu. Czegciej
jednak nalety podjqa odpowiednie kroki, aby firmy gwiadczqce to uslugi
rozpoczcly dostarczanie gwiatia, wody czy gazu. Rachunki za nie otrzymuje
sig w formie miesiecznego rozrachunku zawierajqcego nastepukce informacje:
nazwisko i adres klienta, numer konta, okres rozrachunkowy, koszty usiug
(wraz z podatkami) i data, przed uplywem ktOrej rachunek powinien bya
zaplacony. Opiate za rachunek mozna przesiaa pocztit lub dokonaa jej
osobigcie. Niezaleinie od-tego, w jaki sposcib piaci sig za rachunki, wazne
jest aby dokonywaa tego terminowo. Jegli rachunek nie zostaje uregulowany
we wiagciwym czasie, mozna otrzymaa karc lub gwiadczenie mote bye w
koricu wstrzymane.

3. 2ywnoid. Przy zakupach tywnogci zdumiewakca jest roinorodnoga
oferowanych towarciw. Nalety jednak unikaa pochopnego podejmowania
decyzji. Powinno sig kupowaa potywne i niezbyt drogie produkty w ilogciach
wystarczajqcych na kilka dni. Nalety porownywaa towary w podobnych
opakowaniach, aby wybraa marke, ktOra oferuje wiecej za tc samq cent, jak
rOwniet sprawdzaa date wainoki produktu. Zywnoga zakupiona po dacie
watnogci mote bye niegwieta lub wrecz zepsuta.

4. Komunikacja. Nalety wkalfrulowaa codzienne koszty transportu
publicznego na dojazdy do i z pracy. Czesto mozna nabye bilety miesieczne
pozwalakce na nieograniczonq ilogC przejazdow w danym systemie transportu
publicznego.

5. Ubezpieczenie. Bardzo czesto ludzie nie mogq pozwolie sobie na
oplacerie wysokich kosztaw leczenia lub kosztOw ponownego kupna rcitnych
rzeczy w przypadku ich utraty. Przy kupnie ubezpieczenia, piaci sic pewnq
sume pieniedzy prywatnej firmie ubezpieczeniowej, ktcira w zamian gwarantuje
zaplacenie wczegniej ustalonej sumy, jegli nieszczegliwe zdarzenie dotknie
ubezpieczonego, lub czionkow jego rodziny. Niektore rodzaje ubezpieczenia
sq niezbedne mimo, ze ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. Nitej
podanych jest kilka rodzajaw ubezpieczenia, ktOre nalety wziqa pod uwage:

Ubezpieczenie medyczne, ktore pokeywa koszty pobytu w szpitalu i
niektOrych rodzajow leczenia. Niektcire polisy ubezpieczeniowe mogq
rciwniet pokrywaa wydatki takie, jak honorarium lekarskie i testy
medyczne. Ten rodzaj ubezpieczenia mote bye w czegci pokrywany
przez pracodawce. W zwiqzku z wysokimi kosztami opieki lekarskiej,
ubezpieczenie medyczne jest konieczne.
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Ubezpieczenie samochodu, ktore nalezy wykupia w momencie nabycia
samochodu. W wiekszoki stanciw prowadzenie nieubezpieczonego
samochodu jest niezgodne z prawem. Jeteli nie ma sig ubezpieczenia,
to w razie wypadku nalezy samemu pokrya wszelkie szkody. Mogloby
to wynieia tysive dolarOw. Istnieje wiele rodzajow polls
ubezpieczeniowych na samochod. Niektcire z nich mog4 pokrywa6
koszty szpitalne i rachunki medyczne °sob rannych w wypadku
samochodowym. Nalety pogwiecie troche czasu na zasiegniecie
informacji o roinych rodzajach polls ubezpieczeniowych na samochody.

Ubezpieczenie mienia pokrywa szkody wynikie z utraty mienia w
wyniku potaru, kradziety i innych wypadkOw.

Ubezpieczenie na iycie zapewnia zabezpieczenie finansowe czionkom
rodziny, jeteli osoba zarabiajva na rodziny umrze.

6. Telefon Posiadanie telefonu nie jest obowi4zkowe, tym niemniej
korzystanie z niego uwarunkowane jest ptaceniem miesiecznych rachunkciw.
Tak jak w przypadku innych iwiadczeti, rachunek bedzie w formie
miesigcznego rozliczenia i musi by6 zaplacony do okreglonego dnia kaidego
mies;4ca.

Po ustaleniu stalych wydatkaw nalety uwzglednio':

h Zmierne wydatki

1. Oszczednoki
2. Koszty leczenia medycznego i dentystycznego nie pokrywane przez

ubezpieczenie
3. Ubranie
4. Meble i przedmioty domowe
5. Inne (osobiste potrzeby i iyczenia)

2. ZAKUPY

USA oferuje wiele zakupOw. Stale rosn4ca
rainorodnoga produktow era na pocz4tku wybcir jest raczej trudny.
Wszyscy nowoprzybyli N wiele potrzeb. Nalety ustalia swoje
preferencje dostosowaC odpo viecinto .;c) nich polityke zakupOw. Becizie
trzeba wydaC pewne sumy na r eczy niezbgdne takie jak: tywnoga i
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przedmioty gospodarstwa domowego; w krotkim okresie na takie rzeczy jak
ubrania; a w dlugim okresie na rzeczy takie jak meble, telewizory czy
samochod.

Aby kupowae tanio nalety studiowae ogloszenia w gazetach, szukaa
sklepOw z obniionymi cenami i przecen w normalnych sklepach. Sponsor,
organizacja dobrowolna lub przyjaciele 12;4 w stanie udzielie odpowiednich
rad.

a trddla informacji o zakupach

1. Gazety sq glOwnym irodlem informacji dla mqdrego konsumenta.
Istniejq trzy czeki gazety zawierajqce informacje o kupnie i sprzedaiy
towarow i uslug.

<Adsx zwyklymi ogloszeniami pojawiakcymi sic w tekkie gazety.
Zwykle podajq one towary i uslugi wraz z ich bieiqcymi cenami.
Towary na wyprzedaty sq odpowiednio wyszczegcilnione w ogloszeniu.

Dodatki sq oddzielnymi ogloszeniami, ktOre sq rozpowszechniane wraz
z gazety. Dodatki to stt zwykle drukowane, aby oglosia wigkszq
wyprzedat obejmujqcq wiele towarow.

Ogloszenia specjalistyczne oferujq szerokq game uslug, jay' rOwniet
nowych i uzywanych towarow. Znajdujq sic one w oddzielnej czeki
gazety, z reguty z tylu. Podczas gdy zwykle ogloszenia i dodatki
reklamowe oplacane sq przez dute firmy, wiekszoga specjalistycznych
ogloszeti umieszczanych jest przez osoby prywatne, oferukce
okreglone produkty lub uslugi do sprzedazy, wynajecia czy handlu.
Czege gazety z ogloszeniami specjalistycznymi podzielona jest na rattle
kategorie, takie jak DOMY NA SPRZEDAZ, ROWERY NA SPRZEDAZ,
ZWIERZUA HODOWLANE NA SPRZEDAZ, czy SPRZU
ELEKTRYCZNY NA SPRZEDAZ.

Kupowanie przy wykorzystaniu ofert z gazety daje jeszcze jednq korzygC,
polegajqcq na mozliwosci porownania cen podobnych towarow i wyborze
najbardziej ekonomicznego miejsca zakupu. Eliminuje to strate czasu i
wydatkow zwiqzanych z odwiedzaniem wielu sklepow.

2. Katalogi sprzedazy wysylkowej podajq przeraine produkty
konsumpcyjne. Mog4 one sklada6 sig z kilku stron i miea specyficzny
charakter jak np. katalogi nasion kwiatow lub mogq one skladae sic z setek

46

53



Informator do Spraw Przesiedlenia / Rozdziat III

stron i obejmowaa prawie katdy rodzaj towarciw konsumpcyjnych. Chyba
najlepiej znanymi katalogami drugiego rodzaju sq Sears, Roebuck & Co.
Catalog, L.L. Bean Catalog i Spiegel Catalog.

Kiddy towar jest zwykle przedstawiony na zdjeciu, do ktOrego podane sq
istotne informacje rozmiary, kolory, materialy uzyte do produkcji,
informacje o opakowaniu itd. ktcire nate* znaa przy sktadaniu zamciwienia.
Kandy towar posiada rOwniet sw6j numer katalogowy, istotny przy
identyfikacji produktu po dokonaniu zamciwienia. Nalety jednak powstrzymaa
sig od zamawiania produktow sprzedawanych w ramach sprzedaty
wysytkowej dopolci nie pozna sig i nie zrozumie catkowicie warunkciw
dotyczqcych tej formy sprzedaty.

3. ite strony ksiqtek telefonicznych sq dobrym ircidtem informacji o
zakupach. Podajq one listg sklepciw i towary, ktOre sq tam sprzedrwane jak
rowniet listg zaktadOw uslugowych istniejqcych na danym obszarze.

It Robienie tanich

1. Wyprzedai produktami bed4cymi na wyprzedaty sq produkty o
nizszych nit znzwyczaj cenach. Sq one czesto odpowiednio wczegnie
rozreklamowan..1. Wiele sklepow ma zawsze pewne towary na wyprzedaty,
tym niemniej produkty wybrane do wyprzedaty i okres jej trwania ulegajg
zmianie. Czasami towary to mogq bya jut wyprzedane zanim dotrze sig do
skiepu. W takim przypadku moina poprosia o tak zwany «raincheck», ktOry
jest kawatkiem papieru stwierdzajqcym ceng wyprzedaty i rodzaj towaru
bedqcego na wyprzedaty. Pozwala to na kupno danego towaru po cenie
wyprzedaty, jegli sklep otrzyma dodatkowq dostawg tego towaru nawet, jeteli
w tym czasie wyprzedat zostata jut zakoticzona.

2. Kupony Czasami motna uzyskaa kupony pozwalajqce na kupno
pewnych towarOw po nitszych cenach. Zwykle znaleie je moina w gazetach,
na opakowaniach poprzednio kupionych rzeczy lub mogq one przyjg6 pocztq
bez uprzedniego zamawiania. Jeteli decyduje sig na kupno danego towaru
nalety wreczye kasjerowi kupon w momencie kupna. Wiele kuponOw ma date
watnoici, po ktorej pie motna jut ich wykorzystaa.

c Gdzie robid zakupy

Jest wiele ratnych typOw sklepOw i rynkciw w USA; a rodzaj towarOw i
ustug oferowanych w kaidym z nich rcitni sig znacznie. Nitej podanych jest
kilka rodzajOw miejsc, gdzie motna robia zakupy:
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1. Supermarkety Supermarkety s4 najbardziej popularnym miejscem na
kupno tywnoki. one duke i nowoczesne i sprzedak wszelkiego rodzaju
produkty tywnokiowe. Mozna w nich rewniet kupia grodki czystoki,
kosmetyki, czasopisma, niektere ubrania i produkty gospodarstwa domowego,
jak rowniet lekarstwa sprzedawane bez recept.

2. Domy towarowe (department stores) S4 to w wigkszoki dute sieci
sklepOw sprzedaj4cych ubrania, meble, sprzgt elektryczny, artykuly
gospodarstwa domowego, buty i rattle inne towary.

3. Sklepy «oszczcdnolciowe» (thrift shops) Sklepy to sprzedak towary
po bardzo niskich cenach. Amerykanie nie wstydz4 sig kupowae uzywanych
ubrati i mebli oferowanych w tych sklepach. one zwykle prowadzone przez
organizacje charytatywne.

4. Targ Ndi niektOrych czgkiach USA iolnicy przyjeidzak do miast w
okreglone dni t.ygodnia aby sprzedawaa gwiete owoce, warzywa i kwiaty.
Ceny nie musz4 bye nizsze nit w supermarketach, ale jakoga jest zwykle
wyzsza.

5. «Etniczne» sklepy spoiywcze W wielu miastach znajduk sig etniczne
sklepy sp2cjalistyczne, sprzedakce tywnoga z reinych stron gwiata.

d Placenie za towary

Wybor odpowiedniego towaru jest pierwszym krokiem przy robieniu
zakupew, ptacenie za niego jest nastepnym. Targowanie sig nie jest
powszechne wyktkowo dopuszcza sic targowanie przy zakupie rzeczy
drogich, takich jak samochody i domy, jak rOwniet przy zakupach na targu,
pchlim rynku czy bezpogrednio u

Najprostz4 fort/14 zaptaty jest goteowka. Czeszo jednak, noszenie przy sobie
wigkszej ilosci pienigdzy jest niebezpieczne i niewygodne.

Z tego powodu wiele °sob preferuje korzystanie z czekow i kart
kredytowych. Czeki akceptowane s4 przez wigkszoga sklepeow, ale od
kupukcego wymaga sig zwykle pogwiadczenia totsamoki poprzez okazanie
dwoch dokumentOw. Wysytanie gotawki poczt4 jest niewskazane, a
najbezpieczniejsz4 fortnt:1 przesylania pienigdzy poczt4 s4 czeki lub przekazy
pienigtne. Przekazy pieniczne, do nabycia w bankach i urzedach pocztowych,
musz4 bye wykupione na okreglon4 sump pienigdzy. Wysokoga pobieranej
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°platy zalety od sumy przekazu pienietnego. Karty kredytowe pozwalajq na
zakup towarOw na kredyt; za czeiciowq lub przesunietq w czasie zaptate
pobierana jest optata, ktara czyni z kupna przy pomocy karty kredytowej
drotszq forme platnoki od gotowki lub czeku.

e Podatek od sprzedazy i paragony kasowe

Konsumenci w wiekszoki stanow placq podatek od sgrzedaty doliczany do
ceny towaru. Suma podatku zalety od ceny towaru. W momencie zaplaty
otrzymuje sig paragon kasowy. Zachowanie go jest bardzo wazne, poniewat
stuty on jako dow6d kupna i zwykle wytn?s,ra sic okazania paragony, gdy
kliznt chce wymienia tub zwrocia towar.

f Gwarancje

Rekojmia i gwarancja chroniq konsumenta przed wadliwymi produktami.
Gwarancja pisana okregla odpowiedzialnoge i obowiqzki kupujqcego i
sprzedakcego w przypadku, gdy kupiony produkt jest wadliwy. Mote ona
wyjagnia czy towar zostanie wymieniony, naprawiony czy nastqii zwrot
pieniedzy. Okregla ona rowniet okres czasu, go ktOrym roszczenia 2. tytutu
gwarancji nie sq uwzgledniane. Niektore gwarancje nabywajq watnogci
dopiero po wyslaniu przez nabywce karty rejestracyjnej do producenta.

g Zwrot towaru

Kandy sklep prowadzi swojq polityke dotyczqcq zwrotu towarOw. Nalety
zapoznae sic z niq i zachowae dowody kupna (paragony), aby mac zwrOcie
towar do sklepu.

Jegli konsumenci mak problemy, mogq zwrocia sic do lokalnego biura
ochrony konsumenta. Instytucja to mote zainterweniowaa w sprawie
konsumenta, lub udzielie porady lub innej pomocy.

li. Korzystanie z kredytdw

Kupowanie na kredyt ozaacza, to kupuje sic za pieniqdze, ktOre nalety
pOiniej oddae «kup teraz, plae poiniej». Kupowanie na kredyt ma swoje
zalety. Kredyt umoiliwia sptacanie koszt6w zakupu przy jednoczesnym
korzystaniu z danej rzeczy. Czasem mozna zaoszczedzia kupujjc jatcqg rzecz
wczegniej, gdyi pOiniej cena mote bya wytsza. System kupowania na kredyt
nosi w sobie pewee niebezpieczetistwo. Mona sic tatwo skusie na kupno zbyt
wielu rzeczy i w ten sposOb bya zmuszonym do gogwiecenia wigkszej czegci

1,
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dochodow na sptacanie kredytem. Istnieje rOwniet ryzyko odebrania nabytej
rzeczy, jezeli kredyt nie bgdzie sptacany, lub sptaty 1304 dokonywane nie w
terminie. Poza tym, produkt kosztuje wiecej nit wynosi jego cena, poniewai
naleiy placie odsetki od sum kredytowych. Tym niemniej, wigkszoga ludzi
bgdzie potrzebowata kredytem, aby dokonae wigkszych zakupdw, takich jak
dom czy samoched. Uzyskanie «zaufania kredytowego» w banku jest wane
dla wiekszoki rodzin i omit) samotnych.

Otrzymanie po raz pierwszy kredytu na wigksze zakupy jest trudne.
Latwiej jest uzyskae kredyt na mniejsze zakupy, ale nawet w takim
przypadku, posiadanie «zaufania kredytowego» w banku jest czasami
konieczne, aby otrzymaa ten kredyt. Jak wigc zacz4C? Posiadanie konta
oszczednogciowego i czekowego, ktdre nie jest «zadtutone», jest dobrym
pocz4tkiem do wyst4pienia o kredyt. Waine jest rOwniet terminowe ptacenie
rachunkciw. W takiej sytuacji nie powinno bye trudnoki w otrzymaniu konta
kredytowego lub karty kredytowej w lokalnym domu towarowym.

W rodzinie m42 i zona powinni uzyskae osobne «zaufanie kredytowe»
banku, aby w wypadku separacji lub imierci jednego z mationkew druga
osoba miata wtasne «zaufanie kredytowe».

Czym jest «zaufanie kredytowe» banku? Przede wszystkim, aby miee dobre
«zaufanie kredytowe» banku nalety wykazae sig nienagannym i terminowym
dokonywaniem sptat potyczek i kredytem. Nie powinno sig nigdy dopugcie do
nieptacenia dtugow w terminie. Sklepy i instytucje, ktere chc4 poznae
«zaufanie kredytowe» banku w stosunku do jakieji osoby, kontaktuk sig z
lokalnym biurem kredytowym.

Biura kredytowe prowadz4 wykaz wszystkich terainiejszych i przesztych
operacji finansowych kazdej osoby, jak rOwniet dysponujq istotnymi
informacjami o zainteresowanym i jego rodzinie. Kandy mote otrzymae
informacje o «zaufaniu kredytowytn» banku w stosunku do jego osoby i zglosie
SW_ le uwagi w razie natknigcia sig na bledne oceny.

Przy korzystaniu z niektorych kart kredytowych zdarza sig, ze sptacenie
wszystkich dtugew konieczne jest przed uptywem okresu, w ktorym
dokonywany jest bilans. Oznacza to, ze wigksze wydatki nie moga bya
rortoione w czasie na mniejsze raty. Trzeba wiedziee, ze firmy oferukce
karty kredytowe pobierak odsetki a2 do wysokoici 219. Konieczne jest

_anne przeczytanie wszystkich warunkdw umowy z firma oferukc4 karty
kredytowe przed jej utyciem.
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W przypadku zagubienia albo kradziety karty kredytowej nalezy
niezwlocznie powiadomie o tym dany sklep lub instytucje kredytow4.
Zgtoszenie zagubienia karty zmniejsza odpowiedzialnoge finansow4 posiadacza
karty za postugiwanie sig ni4 przez osoby trzecie.

3. USLUGI BANKOWE

Amerykanie polegaj4 dutym stopniu na uslugach gwiadczonych przez
banki. Jest to wynik duzej retnorodnoici wygodnych uslug gwiadczonych
przez banki osobom prywatnym i instytucjom. Do powszechnych uslug
bankowych nale24:

a. Konto czekowe

Prowadzenie konta czekowego jest najpopularniejsz4 uslug4 bankow4 i
otwarcie go bgdzie najprawdopodobniej konieczne dla kazdego uchodicy
rozpoczynakcego pracy. Wiekszoie ludzi unika noszenia dutych sum w
gotdwce ze wzglgdow bezpieczenstwa i uzywa czekdw jako formy placenia za
codziennie kupowane towary i uslugi. Po otwarciu konta jego wiagciciel mote
trzymae na nim swoje pienkdze i wyci# je w dowolnym czasie. Klient banku
otrzymuje czeki, ktere po wypelnieniu mog4 bye uzywane jak pieni4dze. Aby
otworzye konto czekowe nalety OW do banku, aby osobigcie zatatwie
niezbgdne formalnoki, takie jak, wypelnienie karty identyfikacyjnej (signature
card). Wybdr banku maze zaletee od rodzajew uslug, ktere dany bank
gwiadczy, jego korzystnego polotenia, lub godzin pracy. Malteristwa mogq
otworzyc wspolne konto po to, aby obie osoby mogly korzystac z czekdw.

Wiagciciele kont czekowych musz4 zaznajomie sig z nastepuj4cymi
drukami: formularze na wplaty, czeki, tabele (rejestry) czekowe i i miesicczne
wyci4gi z konta.

1. Formularze na wplaty (deposit slips). Jegli ma sig konto, motna na nie
regularnie wplacae pienigdze. Formularze na wplaty rr aj4 zwykle
nadrukowane nazwisko wtagciciela konta (tub obojga maltonkow, w przypadku
prowadzenia wspOlnego konta) i numer konta, lub specjatne rubryki na
podanie tych informacji. Druki to slut4 jako formularze kontrolne przy
jednoczesnym wyplacaniu pienigdzy z kilku czekdw i gotowk4. Po wypeinieniu,
formularze wraz z pienigdzmi wrgcza sig urzgdnikowi bankowemu, ktery
wydaje clawed wplaty. Formularze na wplaty otrzymuje sig w momencie
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otwarcia konta w banku; dodatkowe formularze mozna otrzymaC od urzednika
bankowego.

2. Czeki Czeki mogq by6 wypetniane i podpisywane tylko przez osobe,
na ktorej nazwisko zostato otwarte konto. Aby wypetnie czek nalety na nim
umiegck:

1) date

2) nazwe instytucji lub osoby prywatnej, dla ktcirej pieniqdze s4
przeznaczone

3) petnq sump pieniedzy (dolardw i cent6w) podanq cyframi arabskimi
np. $10.00, $35.50

4) sume podanq stownie np. «ten dollars and no/100», thirty-five
dollars and 50/100»

5) wtasnoreczny podpis

Czeki in blanco otrzymuje sic w momencie otwarcia konta, a nieco
za niewielkq oplaty, ezeki z nadrukiem zawierajqcym nazwisko i inne dane
dotyczqce wtakiciela konta. Powinno sprawdzae sig kaidy czek i upewnia
sig, czy zawiera on wtakiwe informacje. W razie zagubienia czeku nalety
natychmiast zawiadomiC o tym bank, po to, aby nie zostaly wyplacone z niego
zadne pieniqdze.

3. Tabele (rejestry) czekowe (checkbooks or registers) W momencie
wypisywania czeku nate* zanotowac w rejestrze czekowym date, nazv,isko
osoby dla ktOrej czek zostaje wypisany i sumc pieniedzy. Tabele czy rejestry
czekowe powinny pokazywaC bieiqcy stan konta. Suma ta, pozostajqca na
koncie po wypisaniu czeku, nazywa sic «balance».

4. Wyciqg z konta (account statement) Zwykle co miesiqc bank przesyla
kaidemu klientowi wyciqg z jego konta, pokazujqcy wszelkie wplaty i wyptaty
dokonane w okreglonym czasie oraz wszelkie oplaty pobrane przez bank w
czasie miesiva. Niektore banki pobierajq state tziesigczne optaty za swoje
uslugi. Inne poKerajq male optaty za kazdy zrealizowany czek. Jeszce inne
stosujq kombina:je rbu tych oplat. Znikoma iloga bankow nie pobiera zadnych
oplat. Bez wzgleciu na stosowanq metode, wszystkie oplaty uwidocznione sq
na wyciqgu z konta. Wyciqg z konta moina wykorzystaC do podwOjnego
sprawdzenia wydatkow i wptywOw na konto, porciwnujqc je z wtasnym
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rejestrem i upewnia sig, ze bank nie popetnit bled6w. Na koniec warto doda6,
ze anulowane czeki tzn. te, ktOre zostaly jut pokryte, s4 zwykle zwracane z
miesiecznym wyciwiem i. konta i stak sig dowodem poprzednio dokonanych
wydatkow.

Wiele bankdw oferuje obecnie placenie odsetek od sum na koncie
czekowym, ale minimalna suma pozostakca na koncie (balance) musi by6
zwykle wysoka. Czas placenia odsetek jest rainy. Jegli odsetki zostak
dopisane do sumy na koncie, to jest to uwzglednione w miesiecznym wycivu z
konta.

Wypisanie czeku na sume wieksz4 nit suma aktualnie znajdukca sig na
koncie zwane jest przekroczeniem konta (overdrafti i mote miec powatne
konsekwencje dla os6b, ktore to rob* W takim przypadku konto mote by6
zlikwidowane a uzaufanie kredytowe» banku maleje. Istnieje rOwniet
moiliwog6 wytoczenia sprawy karn6j i ukaranie grzywn4 lub wiezieniem, iegli
konto zostato powatnie przekroczone. Moina tego unikn46, jeteli ma sic
konto dakce przywilej przekraczania.

h Konto oszczednoiciowe

Zalotenie konta oszczednogciowcgo nie jest trudne. Potrzebna jest do
tego jedynie karta ubezpieczenia spotecznego ,'Social Security card) i troche
pieniedzy. Konto to stuty przede wszystkim do oszczedzania pieniedzy i
przyrostu odsetek.

Wiekszogd kont oszczednogciowych zaopatrzona jest w specjalne
ksi4teczki oszczednogciowe (passbooks), w kt6rych zapisuje sig wptaty,
naliczone odsetki, wyptaty i ewentualne optaty manipulacyjne. Ksi4teczkg te
przechowuje zwykle wtakiciel konta, ale przy dokonywaniu wplat i wyplat
musi byd ona wzieta do banku.

Banki nie s4 jedynymi miejscami, gdzie mozna zarobi6 odsetki od ztotonego
kapitatu. Instytucje potyczkowe i oszczednogciowe, zwi4zki pracownicze
(labor unions) i zwi4zici kredytowe (credit unions) s4 innynti instytucjami, gdzie
moina ztoty6 swoje oszczednoki.

G Poiyczki

Banki nie s4 jedynymi instytucjami udzielakcymi potyczek. Oferuk one
je.dnak kredyty na relatywnie maly procent i dlatego nalety najpierw zwraca6
sig do banku, jegli potrzebuje sig potyczki.
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Dla wielu mall, ktOre zaczynajg zycie w nowym grodowisku otrzymanie
nawet matej potyczki mote bye trudne, jegli nie znaj4 one kogog, kto mote
jako tyrant podpisae podanie o pozyczke. Rolf', zyranta jest pogwiadczenie
wiasnorgcznym podpisem zobowi4zania do splacenia potyczki, jegli
potyczajqcy nie wywiqte sig z tego obowi4zku. Kto mote bye uznany przez
bank za dobrego zyranta? Wigkszoga bank& przyjmie jako zyranta osobg o
statym dochodzie, z kontem bankowym i terminowo splacajgcg swoje wtasne
wczegniejsze potyczki. Takim osobom banki chgtnie potyczaj4 pienir lze i
akceptujq je jako zyrantdw dla innych.

d Sejfy bankowe (Safety deposit boxes)

Sejfy bankowe s4 bezpiecznym miejscem do przechowywania waznych
papierdw i przedmiotOw. Sejfy rotnych rozmiarOw znajdujg sig w wiekszoki
bankow i korzystajg z nich osoby szukajgce zabezpieczenia dla swoich
drogocennych rzeczy. Niektore banki, w ramach ustug, za darmo
udostepniajg sejfy osobom, ktdre majg w tych bankach otwarte konta.
Wigkoszoga z nich jednak pobiera mate °platy za korzystanie z sejf6w.

B. WNIOSKI

Sprawy finansowe w USA mogg bye bardzo skomplikowane. Uchodicy
mog4 zabezpieczya sig korzystaj4c z informacji zawartych w tym rozdziale,
jak rOwniet z innych irodet, takich jak banki i gazety. Poniewat w
pierwszych latach pobytu w Stanach Zjednoczonach moiliwoki finansowe
emigrantew s4 ograniczone, wazne jest aby jak najlepiej wykorzystaa
pieni4dze, ktere sig posiada. Pomdc w tym mote ostroine planowanie
wydatkow, porownywanie cen w rcitnych sklepach oraz wtagciwe uzycie
kredytaw i ustug bankowych.

54



ROZDZIAL IV

SZKOLNICTWO W STANACH ZJEDNOCZONYCH

A. WPROWADZENIE

Instytucje ogwiatowe w Stanach Zjednoczonych odzwierciedlaj
podstawowe wartoki narodowe, zwlaszcza ideal rOwnych moiliwoki dla
wszystkich. Ogwiata jest dostepna dl? kaidego w Stanach Zjednoczonych,
niezaleinie od wieku, rasy, przynaleinoki etnicznej lub klasy spolecznej.

Prawo wymaga aby dzieci rozpoczynaly nauke w wieku szegciu lat i
chedzity do szkoly do 16 roku iyeia. Wiekszoge uczniow jednak koticzy
dwanagcie klas i opuszcza szkoly w wieku siedemnastu lat.

Szkolnictwo dla dzieci dzieli sic zwykle na szkolnictwo podstawowe
(elementary) wiek od 6 do 11 lat i grednie (secondary) wiek od 12 do 17 lat.
Mtodziei koticz4ca szkoly gredni4 otrzymuje dyplom ukoticzenia szkoly
gredniej.

Schemat przedstawiony na nastepnej stronie pokazuje system 12-letniego
szkolnictw-a dla dzieci. Dzieci uchodicew mog4 chodzia do rdtnych szket
znajdukcych sic na danym obszarze, w zaleinoki od wieku i stosowanego
systemu szkolnictwa w danym okregu.

Szkolnictwo Podstawowe

(szkoly podstawowe mog4 bye
nazywane: primary school,
elementary school, grade school)

wiek: 6
7
8
9

10
11

klasa: 1

2
3

4
5
6

Szkolnictwo Srednie

(szkoly grednie mog4 bye
nazywane: middle school,
high school)

wiek: 12
13

14
15
16
17

62

klasa: 7
8
9

10
11
12
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Dorogli (makcy ponad 13 lat) mak rowniet wiele motliwogci ksztalcenia
sic. Wielu pracuje i uczy sic w szkole jednoczegnie. W zwi4zku z tym, to
koszty nauki po skoticzeniu szkoly gredniej mog4 byd bardzo wysokie, istniek
mozliwosci nauki w zmniejszonym wymiarze godzin i pracy na pol etatu.

W dalszej czegci przedstawione zostan4 mozliwosci nauki i obowi4zki
wynikakce z tego.

1. SZKOLNICTWO DLA DZIECI

a. Rodzaje szkdl

1. Szkoly paristwowe (public schools) Kaide dziecko w USA mote
otrzymad dwunastoletnie, palistwowe, bezplatne wyksztalcenie. Niektore
paristwcwe szkoly posiadak przedszkola («kindergarten»), ktore poprzedzak
pierwsz4 klase w szkole. Ogwiata patistwowa jest finansowana przez
mieszkaricciw danego obszaru, zwykle poprzez lokalne podatki. Funduszami
otrzymanymi z podatkow dysponuk wladze szkolne (school board) danego
regionu. Czlonkowie wladz szkolnych wybierani s4 przez obywateli
mieszkakcych nz danym obszarze. Poniewat kaidy obywatel mote
uczestniczyC w ten sposob w lokalnym systemie ogwiatowym, nazywa sic go
ogwiat4 publiczn4.

Wszystkie patistwowe szkoly w USA oferuk zajccia z pewnych
podstawowych przedmiotow. S4 to zazwyczaj: czytanie i pisanie, matematyka,
historia Standw Zjednoczonych i gwiata, przedmioty gcisle i przyro!1icze,
sztuka, muzyka i wychowanie fizyczne. Wymagania szkolite okreglone s4
przez lokalne wladze szkolne lub stanowy wydzial ogwiaty. Z tego powodu
mog4 one roiniC sic w rotnych stanach, miastach, a nawet szkotach.

W szkolach podstawowych wyktadane s4 przedmioty obowi4zkowe. Szkoly
grednie oferuk przedmioty do wyboru, jako uzupelnienie podstawowych
przedmiotow obowi4zkowych.

Wiele szkcil grednich ma w programie przedmioty zawodowe, takie jak:
mechanika samochodowa, stolarstwo, ekonomia, rolnictwo. Nauke tych
przedmiotow podejmuk czesto uczniowie, ktOrzy chc4 rozpoczad prace
natychmiast po ukoticzeniu szkoly gredniej. Przedmioty to s4 zwykle
przedmiotami do wyboru, dostepnymi dla wszystkich ucznidw.
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2. Szkoly prywatne (private schools) Poza szkolami patistwowymi istnieje
w USA wiele szkOf prywatnych. Wiele z nich prowadzonych jest przez grupy
religijne. Szkoly te pobieraj4 czesne (tuition) lub oplaty immatrykulacyjne
(matriculation fee& za moiliwoga ksztalcenia sic. ()platy te mogg bye niskie
lub bardzo wysokie, w zaleinoki od szkoly i *cone sq bezpogrednio szkole,
a nie w formie podatkOw. Jegli dzieci uczeszczajg do szkrif prywatnych,
rodzice muszq mirno to placia podatki pozwalakce na utrzymanie szkrit
patistwowych.

3. Przedszkola (pre-schools) W wiekszoki regiondw znajdujg sic
przedszkola dla dzieci ponitej szegciu lat. Placdwki te, czasami nazywane
«kindergarten», «nursery schools» lub «pre-schools» prowadzq zajecia dla
dzieci przed pajgciem do pierwszej klasy. Wigkszoga przedszkoli jest
prywatna, tak wigc wymagane sq oplaty za mo2liwoge posylania do nich
dzieci. W niektorych miejscach przedszkola mogg stanowie czeie systemu
szkelf patistwowych i w takim przypadku mogg pobierae, lub nie pobierae
oplaty za opiekc nad dzieami. Zapisanie dziecka do takiego przedszkola mote,
ale nie musi bye obowigzkowe. Wigkszr ia przedszkoli przyjmuje dzieci migdzy
drugim a piqtym rokiem iycia.

h Co nalety wiedzied o szkolach

1. Personel szkoly Na poziomie szkoly podstawowej, zwykle jeden
nauczyciel jest odpowiedzialny za jednq klasg i uczy w niej wszystkich
przedmiotciw. W szkolach grednich r62ni nauczyciele uczq rdznych
przedmiotdw. Uczniowie nie pozostajq w jednej klasie, lecz na ka2dg lekcje
przenoszq sig do innej sali. Poza nauczycielami, w szkolach pracujg zwykle
doradcy, pomagaj4cy uczniom w rozwi4zywaniu problemdw i stu24cy radq w
wyborze dalszej szkoly i kariery zawodowej.

2. Transport Czasami szkota mote bye blisko miejsca zamieszkania i
dziecko mote chodzie do niej samo. Dla dzieci mieszkajacych daleko od
szkoly dostgpne sq zwykle autobusy szkolne, ktdre zapewniajq bezplatny
przejazd do i ze szkoly.

3. ObecnogO Wiekszoge dzieci uczgszcza do szkoly szege godzin
dziennie od poniedzialku do pigtku. Rok szkolny zaczyna sig zwykle we
wrzegniu i trwa do czerwca. Czerwiec, lipiec i sierpieti to miesive
wakacyjne. Okres ten wykorzystywany jest czasami na pomoc uczniom,
ktdrzy mieli zalegfogci w czasie roku szkolnego lub na kursy rekreacyjne, na
ktdrych obecnoge nie jest obowi4zkowa.
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W czasie rata szkolnego jest kilka innych, krOtkich okresow wolnych dni.
NiektOre grupy etniczne lub religijne majq rOwniet swoje wtasne, tradycyjne
gwigta, latire nie sq objgte normalnym kalendarzem szkolnym dni wolnych.
Zwykle moiliwe jest zwolnienie dzieci ze szkoly na te okolicznoki, ale rodzice
powinni wczegniej zawiadomia o tym szkoly na pigmie.

Rodzice sq odpowiedzialni za dopilnowanie, aby dzieci codziennie
uczeszczaly do szkoly. Jegli dziecko jest nieobecne, oczekuje sig od rodzicOw
wyjagnienia przyczyn. NiektOre szkoly wymagajq skontaktowania sig rodzicow
z kierownictwem tego samego dnia rano, kiedy dziecko ma bye nieobecne, a
takte dostarczenia pisemnej wiadomoki tiumaczqcej pow6d nieobecnogci i
podajqcej termin powrotu do szkoly. Nieusprawiedliwione nieobecnoki,
zwiaszcza, gdy zdarzajq sig czesto mogq prowadzia do zawieszenia dziecka w
czynnokiach ucznia. W takim przypadku rodzice muszq udaa sig do szkoly i
oindwia problemy dziecka z kierownictwem szkoly.

4. Posilek (Lunch) Uczniowie spotywake zwykle popoludniowy po ;ilek w
szkole. Widle szkal nie zezwala uczniom na opuszczanie terenu szkoly w
czasie przerwy obiadowej. Zwykle uczniowie albo przynoszq posilek ze sobq z
dome, albo kupujq go w szkolnej stolOwce. Posilki w tych stolciwkach sq
zwykle niedrogie i dobrze przygotowane.

5. Wigkszoga szkol paristwowych potycza uczniom ksiqtki
potrzebne w danym roku szkolnym. Ksiqtki te muszq bya zwrocone szkole na
koniec roku szkolnego. Jegli dziecko zniszczy je, zgubi lub nie odda, rodzice
muszq zaptacia za kupno nowych ksiqtek.

6. Kursy angielskiego Szkoly w rainy spos6b pomagajq uczniom nie
mOwiqcym po angielsku w nauce tego jezyka w szkole. Jeteli jest wielu takich
uczniOw lub takich, ktOrzy mOwiq bardzo slabo po angielsku, szkoly oferujq
kursy angielskiego jako drugiego jezyka. Czasami istniejq klasy dwujezyczne,
dla ktOrych prowadzi sig niektOre lekcje w jgzyku ojczystym uczni6w. Przy
niewielkiej ilosci uczniOw potrzebujqcych dodatkowych zajga z angielskiego
szkola mote zorganizowa6 dla nich prywatne lekcje. Rodzice powinni
doglqdaa tego, aby dzieci otrzymywaty pomoc w nauce angielskiego.

7. Oceny UczniOw ocenia sig w rainy spos6b. Oceny te opierajq sig
glOwnie na obecnoki, wykonywaniu zadarl domowych, testach i udziale w
lekcji. Istnieje wiele rainych systemOw oceny postepOw ucznia. Wedlug
tradycyjnego systemu, uzywa sig w szkole liter od A do F. «A» oznacza
oceng bardzo dobrq, a «F» oceng niedostatecznq. Inne szkoly mogq utywaci
skali opartej na cyfrach lub systemow, zadowalajqcy/niezadowalajqcy
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(satisfactory/unsatisfactory) lub zaliczony/niezaliczony (pass/fail). Niewiele
szkeit nie uzywa tadnego z tych system6w, a opiera sic tylko na
subiektywnych ocenach nauczyciela o postepach uczni6w.

W wiekszoici szkeit nie prowadzi sic egzaminew na pi zejgcie z klasy do
klasy, tub ze szkoty podstawowej do gredniej. Jeteli postgpy dziecka sti
zadowalakce, przechodzi ono do nastepnej klasy na pocztitku roku szkolnego.
W niektOrych stanach uczniowie muszil jednak zdae test, stanowi4cy
minimalne wymagania na ukoticzenie szkoty gredniej. Testy te nie sti
egzaminem maturalnym.

Czasami uczniowie zdaj4 standardowe testy przeprowadzane w wielu
szkotach catego kraju. Nie decyduk one o powodzeniu czy niepowodzeniu
ucznia, a stut4 tylko jako grodek do poremnania pastel:sow ucznia w stosunku
do iredniej krajowej.

Dzieci rozpoczynajtt naukg najczeiciej w klasact, odpowiadakcych ich
wiekowi. W niektOrych szkotach przeprowadza sic testy dia dzieci makcych
wiecej nit 6 lat. Nie sa to egzaminy wstepne, a testy pozwalakce na
umieszczenie dziecka we wtaiciwej klasie. Me decyduj4 one o tym, czy
dziecko zostanie przykte do szkoly czy nie.

8. Zajecia pozalekcyjne Poza normalnymi lekcjami i zajeciami, wiekszoge
szkest oferrije motliwoge zajce sportowych i klubowych w czasie i po
godzinach lekcyjnych. Naletti do nich: koszykOwka, pitka notna, football
amerykatiski, baseball, lekkoatletyka, siatkowka, teatr, kluby dyskusyjne,
kluby jezykowe, szkolne gazety i czasopisma, kluby plastyczne itd. Niektore
kluby mogil miee charakter przysoosobienia zawodowego.

Niektelre szkoty traktuk zajecia pozalekcyjne jako dodatkowe, a nie
podstawowe zajecia ucznia. W zwi4zku z tym, szkoty te mog4 wymagaa od
uczniem zadowalakcych ocen z normalnych zajee, zanim wolno fin bcdzie
uczestniczy6 w zajeciach pozalekcyjnych.

9. Zachowanie i dyscyplina w szkole Poza prac4 w klasie, uczniowie
zobowivani sti do odrabiania na czas wszystkich zadati domowych.
Uczniowie, ktOrzy spedniajta sic na lekcje bez pisemnego usprawiedliwienia,
lub ktOrzy z opoinieniem dostarczak zadania domowe, mog4 bye ukarani.
Stosuje sic refine kary. Mote to bye dodatkowe zadanie domowe, pozostanie
w szkole po lekcjach, odmowa prawa udziatu w rednych zajeciach lub nagana
kierownika lub innego pracownika szkoty. Kary cielesne s4 niedozwolone w
wiekszoici patistwowych szkeit w USA, ale czasami s4 one dopuszczalne.
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c Czgste problemy

Wiele dzieci uchodicew napotyka na trudnoki w trakcie adaptacji do
zycia szkolnego. Jeteli nie znajq one choe troche angielskiego, mogq odczue
odseparowanie od innych dzieci. U dziecka, w obcym kraju, mote wystqpie
uczucie osamotnienia. Problem ten zanika jednak, w miare zwickszania sic
zdolnoki porozumiewania sic dziecka w obcym jezyku.

«Rzucenie dzieci na gtebok4 wok» (mainstreaming) tzn. umieszczenie dzieci
nie mowiqcych po angielsku i tych ze szczegdlnymi potrzebami w normalnej
klasie mote bye potencjalnym tradtem problem:5w. Wystepuje to czegciej w
mniejszych iniastach i osiedlach, gdzie mieszka niewielu uchodicOw i szkoty
mak niewielkie irodki na rozwej specjalnych progre mew dla dzieci
uchodic6w. W niektOrych przypadkach brak jest ttumaczy i problemy z
porozumiewaniem sic na poczqtku sq powaine. OgOlnie jednak, nawet w tak
trudnych okolicznokiach uczniowie robiq szybkie postgpy w kierunku
samodzielnoici i petnego udziatu w tyciu szkolnym. Nie jest to zaskakukce,
poniewat dzieci mak szczegOlnq zdolnoie do nanki jezykOw i przystosowania
sic do rritnych kultur.

Innym powatnym problemem, na ktdry mogq napotkaa dzieci uchodicow,
zwlaszcza w wigkszych ogrodkach miejskich, to obecnoge etnicznych i
rasowych nap* w szkole. Spiecia miedzy retnymi grupami etnicznymi maj4
kilka przyczyn. Mog4 one wynikae po prostu z nieufnoki lub podejrzliwoki
wgred grup uczniew, kterzy wzajemnie nie wiele wiedzq o swnich zwyczajach i
postawach. Problemy etniczne i rasowe stak sic przedmiotem szczegOlnej
uwagi kierownictwa szkoty. Rodzice i dzieci powinni informowae nauczycieli o
zaistnieniu tego typu konfliktOw. Nalety tet uwatae, aby nie uznaa zwyktej
sprzeczki uczniowskiej za kletnic na tle rasowym.

Price i szkoli

Wielu starszych uczniew chodzi do szkoty i jednoczeinie pracuje. Prace
dla uczniew to: roznoszenie gazet, prace porz4dkowe, opieka nad dzieemi,
praca w supermarkecie lub barze szybkiej obstugi. Praca to wykonywana jest
zwykle przed lub po szkole i w week-end. W czasie wakacji letnich wielu
uczniew pracuje na petny etat.

e Odpowiedzialnoid rodzictiw

Obowiqzkiem rodzicem jest dopilnowanie aby dziecko zostato zapisane do
szkoty jak najszybciej po przyjeidzie do Stanow Zjednoczonych. Zwykle
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sponsorzy pomagajq w zapisach dzieci do szkoly. Nawet jegli uchodicy
przyjeidiajq w grodku roku szkolnego, wymaga sig od nich natychmiastowego
zapisania dzieci do szkoly, a nie czekania na rozpoczecie nowego roku
szkolnego. Do jakiej szkoly dziecko bgdzie chodzilo zaleiy od miejsca
zamieszkania i klasy, w ktorej dziecko powinno by6.

Rodzice powinni wziqe ze sobq niektore dokumenty kiedy zapisujq dzieci
do szkoly. Najwa±niejszym z nich jest z pewnogciq karta 1-94 dziecka. Inne
dokumenty, ktore moglyby by6 potrzebne to: gwiadectwo urodzenia lub
chrztu, zagwiadczenia o szczepieniach i badaniach lekarskich,lub itine
dokumenty otrzymane od lokalnych instytucji, ktore stwierdzajq miejsce
zamieszkania dziecka.

Do zapisania dziecka do szkoly wymagane sq nastgpujqce informacje:

1. Pelne imig i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia / wiek
3. Adres domowy / numer telefonu
4. Swiadectwa szczepieti / historia zdrowia
5. Imiona i nazwiska rodzicow
6. Adresy i numery telefonOw do pracy rodzicow

Wiekszoge szkal, przyjmujqc dziecko, wymaga przeprowadzenia badari
lekarskich. Prawo stanowe wymaga rOwniet przeprowadzenia pewnych
szczepieti. Rodzice Jwinni zorientowae sic w tych wymogach w momencie
zapisywania dziecka do szkoly.

Szkolnictwo paristwowe jest bezplatnc, tym niemniej istniejq rcitne koszty z
rim zwiqzane, ktore muszq pokrywae rodzice. Przykladami tych dodatkowych
kosztow sq: koszty wypotyczenia ksiqtek i roinych przyborow s-.kolnych,
specjalne °platy za zajecia sprrtowe lub dziatalnok klubowq.

Od rodzicow oczekuje sig brania aktywnego udziatu w wyksztalceniu
dzieci. Zachgca sig ich do obserwowania dzieci w szkole, spotykania sig z
nauczycielami nawet, jeieli rodzice nie mowiq zby' dobrze po angielsku.
Niaktore szkoly organizujq kilka razy do roku regularne konferencje z
udzialem nauczycieli i rodzicOw. W wiekszoki szkol dziala r.iwniez Zwiqzek
Rodzicciw i Nauczycieli (Parent-Teacher Association PTA). Na regularnie
odbywajqcych sig spotkaniach tego zwiqzku, rodzice i nauczyciele mogq
dyskutowaa o programach i polityce szkolnej, sposobach doskorralenia
szkolnictwa i na rcitne inne tematy.
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Amerykatiscy nauczyciele zwykle ceni4 sobie komentarze i pytania ze
strony rodzicow. Komunikowanie sic z rodzicami pozwala im ocenia wyniki
swojej pracy i daje motliwok poinformowania rodzicow o postepach dziecka
w szkole. Pozwala to rOwniet rodzicom na branie bardziej czynnego udzialu w
tyciu grodowiska.

L MoEliwolci ksztalcenia po ukon'czeniu szkoly iredniej

Uczniowie szkdl grednich mog4 zasiegn4a informacji o moiliwogciach
dalszego ksztalcenia sic u doradcdw szkolnych.

1. Podjccie pracy po ukoticzeniu szkoty gredniej. W pracy mogq istniea
moiliwoici szkolenia.

2. Pojgcie do szkozy zawodowej/technicznej o kierunku zgodnym ze
zdolnogciami i zainteresowaniami.

3. Pojgcie do dwuletniego college'u.

4. Pcijgcie na czteroletni college lub uniwersytet.

Osoby zainteresowane kontynuowaniem nauki w dwu- lub czteroletnim
college'u lub uniwersytecie beck musialy zdaa ujednolicony egzamin wstepny.
Wyniki tego egzaminu s4 jednym z kryteriow przyjccia na college lub
uniwersytet. Wiekszoge szkot wytszych przeprowadza specjalne testy
sprawdzajqce znajomoga jezyka angielskiego przez studentdw obcokrajowcow.
Tylko studenci z dobr4 znajomcgcia jezyka angielskiego mogq oczekiwaa
zdania tego egzaminu. Inne kryteria mogq obejmowaa stopnie ze szkoly
gredniej, zainteresowania i dzialalnoge, w jakg studenci byli zaangaiowani w
szkole gredniej.

Ogwiata po ukoticzeniu szkoly gredniej nie jest bezpiatna i moie bya
bardzo droga. Prywatny college lub uniwersytet jest o wiele droiszy nii
stanowy lub okregowy. Fakt, ze uczelnia jest prywatna czy patistwowa, nie
ma wptywu na jakok nauczania. Aby mac uplacaa koszty nauki na wyiszej
uczelni moina najpierw podjqa prace i Aga na studia poiniej, lub uczya sic i
pracowaC jednoczegnie. W rzeczywistoki wielu Amerykanow jest
zmuszonych do tego, aby finansowaa swoje studia.
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2. SZKOLNICTWO DLA DOROSLYCH

Ksztalcenie sig jest procesem trwakcym cafe 2ycie. Wielu Amerykanaw
wyrata swok wiarc w to stwierdzenie poprzez state zaanga2owanie w zajgcia
ogwiatowe. Poza szkolnictwem publicznym, cig2ar oplat za naukg spoczywa
jednak bezpogrednio na studencie. Dlatego tez powszechnym jest to, ze wielu
doroslych pracuje na petny etat i uczy sig , wolnym czasie. Szkoly oferuk
zajgcia wieczorem, na week-end itd., aby umo2liwia naukg osobom
pracukcym. Wiele programOw zawodowo/szkoleniowych zostalo utworzonych
wtagnie z myglq o pracukcych. Czcsto ludi.ie pracuk przez pewien okres
czasu, a potem, zaktadakc, ze mak rezerwy finansowe, anga2uk sig
calkowicie w studia, aby polepszyd i zmienid swok pozycje w pracy.

Glownym powodem dla jakiego dorogli ucz4 sig, jest ched polepszenia
sytuacji w pracy. Nie jest prawd4 jednak, ze im lepsze wyksztalcenie sic
otrzyma, tym wiccej sig bedzie zar4biato. W rzeczywistoki niektore
stanowiska dia wykwalifikowanych pracownikow sq tak samo tub lepiej platne
od stanowisk dla specjalistOw. Aby mac stwierdzid jaki rodzaj szkolenia jest
najlepszy dla konkretnej osoby, powinno sic przeprowadzia szczegolowq
analizg sytuacji na rynku pracy obszaru, na ktOrym zamierza sig osiedliC.
ROwnie wazne jest rozwazenie mo2liwogci oferow'nych przez prace na petny
etat (wtqczakc w to szkolenie w trakcie pracy, przywileje wynikakce z
wystugi lat, gwiadczenia dodatkowe itd.), ktore mogq spowodowad, te wysilki
zwi4zane z dodatkowg nauk4 1)04 oplacalne w przysztoki.

W poni2szym podrozdziale opisane zostang niektore z najbardziej znanych
instytucji i program:SIN, ktare dostcpne sq prawie wytqcznie dia °sob
doroslych.

a. Angielski jako drugi jgzyk

W wielu miejscach w USA osoby dorosle nie mowiqce po angielsku mog4
uczy sic tego jezyka. Poni2ej podajemy niektore instytucje i miejsca, gdzie
odbywak sig te zajgcia:

1. Podstawowy program nauki dia doroslych (Adult Basic Education
Program) Programy te prowadzone s4 glownie przez lokalne wladze szkolne i
dak wiele mo2liwoki szkolenia, w tym czgsto kurs jezyka angielskiego jako
jezyka obcego. Pobierana jest mala oplata, chociat czasami nauka jest
bezptatna. Zajgcia te dak dorostym studentom rowniet motliwoge spotykania
sig z osobami z innych krajow.
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2. Organizacje dobrowolne (Volags) Czasami Volagi organizuj4 dla
uchoclictiv: specjalne kursy angielskiego i kursy informacyjne. Nowoprzybyli
uchouicy powinni informowaa sig o tych zajgciach w biurach swoich Vo lag&
lub przez sponsorOw.

3. Koacioty Czasami kaki* i inne grupy religijne zaangaiowane w
przesiedlenie uchodicow organizuk spec,;alne kursy jezyka angielskiego i
kursy informacyjne.

4. Platne szkoly jczykow Zapewniak one kursy jezyka angielskiego, ale
s4 one zwykle bardzo drogie.

5. Prywatni nauczyciele (Tutors) Nowoprzybyli uchodicy bye moie becig
mieli mo2liwoge nauki jezyka angielskiego z prywatnym nauczycielem. Moie
nim bya sponsor, spiad lub nowo poznana osoba z organizacji grodowiskowej
lub kogciola. NiektOrzy nauczyciele mog4 podka sig udzielania lekcji za
darmo, inni natomiast (szczegOlnie nauczyciele zawodowi), oczekuk zaplaty.
Pobieranie prywatnych lekcji jest dobr4 alternatyw4, jeieli brak jest kursciw
jezyka angielskiego.

6. Tam gdzie nie ma Eadnych programow Czasami brak jest na danym
obszarze kursaw jezyka angielskiego. I w takiej sytuacji s4 mo2liwogci nauki
jezyka np:

nalezy usitowaa rozmawiaa po angielsku z Amerykanami w sklepie
spoiywczym, banku, z spiadami. Nawet dwa lub trzy slowa dziennie pomog4
w nauce jezyka,

nale2y ogl4daa telewizjg i z uwag4 wystuchiwaa specyficznych slaw,
zwrotOw, nastgpnie ewiczya je z przyjaciattni i amerykatiskimi spiadami,,

nale2y utywaa dwujezycznego slownika i uczya sig nowych stow.
Nale2y prosia amerykatiskich przyjacial o wymawianie siciw, a potem budowaa
z nimi zdania i awiczya nowe konstrukcje.

naleiy zaczac utywaa angielskich ksig2ek szkolnych, ktorymi
dysponuk dzieci.

dostgpne s4 material)/ do samodzielnej nauki jezyka angielskiego,
chociai mog4 one bya drogie.
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ft Podstawowe programy szkoleniowe dia doroslych
(Adult Basic Education Programs - ABE)

Poza kursami jezyka angielskiego istnieje wiele programdw szkoleniowych
dla doroslych, pomagajqcych im w otrzymaniu dyplomu ukoticzenia szkoly
gredniej. Organizowane sq rowniet zajgcia w formie kOt zainteresowatt
NiektOre z nich maj4 na celu umozliwienie ludziom wymiang wiedzy i
umiejetnoki z innymi. Inne typowe programy to: malowanie, garncarstwo,
szycie, gotowanie i mechanika samochodowa. Zajgcia te sq najczegciej
prowadzone wieczorem, w szkotach podstawowych lub grednich i wymagana
jest tylko mata °plata.

c Szkoly zawodowe i techniczne

Szkoty zawodowe i techniczne specjalizujq sig w szkoleniu lud-7.i w rotnych
zawodach. Szkolenie to dostgpne jest w prywatiych szkotarh zawodowych i
technictnych, jak rowniet w wickszogci grodowiskowych college'6T.7
(community college) (patrz nizej). Zazwyczaj wymagana jest °plata za naukg,
ktorej wysokoge jest rdzna. Typowymi przyktadami zawoclow, w ktorych
oferowane jest szkolenie 54: spawacz, asystent medyczny lub dentystyczny,
monter elementdw elektronicznych, programista komputerowy, blacharz
samochodowy i wiele pozycji sekretarskich.

d Szkoly wyisze (colleges) i uniwersytety

W Stanach Zjednoczonych istniejq dwa gtowne rodzaje szkat wytszych i
uniwersytetow. Sq to dwuletnie i czteroletnie uczelnie. Mogq one bya albo
prywatne albo patistwowe. Dwuletnie szkoly wytsze nazywane sq «Junior
College» lub «Community College», a czteroletnie uczelnie nazywajq sig
college lub uniwersytet. College jest to zwykle mniejsza uczelnia wytsza,
posiadajqca mniej wydziatow nit uniwersytet.

Czteroletnie uczelnie (college) i uniwersytety koncentrujq wigkszoge
swoich gro, cow na realizacjg szerokiego zakresu programow prowacizqcych
do uzyskania stopnia naukowego < bachelor» w rotnych dziedzinach: naukach
gcistych, spotecznych, humanistycznych i sztuce. Studenci muszq zwykle
zaliczye podstawowy kurs, trwajqcy dwa lata, zanim 1304 mogli
skoncentrowae sig przez nastgpne dwa lata na wybranej specjalnoki (np.
fizyce, matematyce, ogwiacie, Historii sztuki). Poza tym, uczelnie te prowadzq
zaawansowane programy studidw, wykraczaj4ce poza stopien «bachelor» i
okreglane nazwq «graduate school» (szkota podyplomowa).
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Dwuletnie szkoty wyisze typu «junior college» czy «community college»
koncentrujit sig przede wszystkin na umiejetnogciach zawodowych, ale daj4
tez ogcilne przygotowawcze wyksztatcenie dla studentOw pragn4cych
przeniek sig poiniej na czteroletnie uczelnie.

Koszty uczgszczania do szkot wyiszych i uniwersytetOw raini4 sig
znacznie. Uczelnie prowadzone przez stany lub °kiwi otrzymuj4 pomoc
rz4clow4, dlatego tez pobieraj4 zwykle mniejsze optaty.,nit uczelnie prywatne,
kuire musz4 bardziej polegae na optatach stuenckich. Ponizej podane jest
porownanie kosztow nauki i utrzymania na trzech uczelniach wyzszych z
obszaru Washington D.C. w latach 1985-1986 (ksittilci i osobiste wydatki nie
s4 wt4czone).

4-letni prywatny uniwersytet

Czesne:
Mieszkanie i wyzywienie:

L4cznie:

4-letni uniwersytet patistwowy

Czesne:
Mieszkanie i wytywienie:

L4cznie:

Czesne:
Mieszkanie i wyzywienie:

L4cznie:

2-letni (community college

Czesne:
Mieszkanie i wyzywienie:

Czesne:
Mieszkanie i wyzywienie:

$9300/rocznie
$3600/rocznie

$12900/rocznie

$1500/rocznie
$3420/rocznie

$4920/rocznie

$4200/rocznie
$3420/rocznie

$7620/rocznie

$800/rocznie
(brak danych)

$3465/rocznie
(brak danych)
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Rzqd federalny, niektore bogatsze uczelnie oraz organizacje charytatywne
oferuk studentom niskooprocentowane poiyczki. W przewa2akcej mierze,
najczgstszym irddlem stypendiOw i po2yczek jest rzqd federalny. Istniejq
redne stypendia dla zdolnych, ale niezamoznych studentow, a talde programy
pracy i studiow, pozwalakce na oplacanie studidw z pracy na pcit etatu. Po
doktadne informacje i odpowiednie podania nale2y zwrOciti sig do biura
pomocy finansowej szkoly lub uniwersytetu (financial aid office), na ktOry
student zamierza pa*. Poniewa2 fundusze na to cele zostaly ostatnio
zmniejszone, istnieje du2a konkurencja.

a Shiba wojskowa

Jednyin ze &odd szkoleniw, ktore jest czgsto niedostrzegane, jest
szkolenie prowadzone przez Say Zbrojne Stanow Zjednoczonych w czasie
czynnej stu2by i dla rezerwistow,,oraz przez Gwardig Narodowq (National
Guard). Podczas gdy wstqpienie do Sit Zbrojnych w) maga pogwigcenia calego
czasu, stu2ba dla rezerwistow oraz w Gwardii Narodowej jest
«niepetnoetatowq» stu2bq wojskowq, pomyilanq dla ascii) pracujgcych na pelny
etat w zawodach cywilnych. Spotkania miejscowej jednostki odbywajq sig
zwykle w weekend'y. Kazdego roku odbywajq sig tez obozy trwajqce okolo
dwoch tygodni. W zamian za to, uczestnicy otrzymujq szkolenie
specjalistyczne i pewne wynagrodzenie.

Wymagania do wstqpienia do sluzby rezerwistOw, Gwardii Narodowej i
stutby recliarnej sq w zasadzie takie same:

kazda osoba musi bye obywatelem USA lub posiadaa kartg
obcokrajowca z prawem stalego pobytu (permanent resident alien card 1-551).
Uchodicy mogq ubiegae sig o 4 kartg po uptywie roku od wjazdu do USA.

trzeba przejga badania lekarskie

trzeba zdae pisemny egzamin ze znajmoki jgzyka angielskiego

zbierane sq informacje o kandydacie i kontrolowane z punktu widzenia
'oezpieczeristwa patistwowego. Wynik tej kontroli musi bye pozyty irny.

Kontrola ta, na potrzeby Gwardii Narodowej, nazywa sig «National
Agency Check». Wymagane sq do tego dokumenty osobiste, pisemna
deklaracja i referencje dotycz4ce wczegniejszej pracy lub stutby wojskowej.
Mo 2na zostaa czlonkiem Gwardii Narodowej lub rezerwy nawet wtedy, kiedy
kontrola nie zostata jeszcze zakoticzona.
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B. WNIOSKI

Wielce pomocna dla nowo przybylych uchodicow jest postawa
zaangaiowanego i odwatnego wl4czania sic w now4 kultury i poznawania
jezyka angielskiego. Odwa2na postawa oznacza wykorzystanie wszystkich
mo2liwoki nauki jezyka i kultury amerykatiskiej. Uchodica ma wiele takich
motliwoici katdego dnia. Rozmowy ze wspalpracownikami, s4siadami czy ze
sprzedawcami na lokalnym rynku s4 kilkoma przykladami. Innym sposobem
przyswajania sobie kultury amerykatiskiej jest opuszczaiie domu i badanie
otoczenia, uzywanie grodkciw transportu publicznego i nawi4zywani,
kontakt&v z innymi ludimi. Odwazna postawa oznacza rowniei, ze nie nalety
zniechecae sic, jegli pierwsze pray komunikowania sic zakoricz4 sic
niepowodzeniem, poniewat 1304 one wartogciow4 lekcj4. Generalnie,
uchodicy, ktdrzy s4 wytrwali w nauce jezyka i przyswajaniu sobie kultury
amerykankiej 1304 pierwszymi, ktorym powiPdzie sic w nowym 2yciu.
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ROZDZI AL V

SYSTEM SPOLECZNY, POLITYCZNY I RELIGIJNY

A. WPROWADZENIE

Rozdziat ten opisuje stosunki uchodicciw z organizacjami spolecznymi i
politycznymi w Stanach Zjednoczonych. Jest wiele takich organizacji jak:
szkoty, placawki opieki zdrowotnej, biura gwiadczeti socjalnych, jak rawnie2
instytucje polityczne od Kongresu Static:4 Zjednoczonych, do lokalnych wladz
szkolnych. Poniewai lokalne instytucje ratniq sic w zaleinoki od miejsca
dzialania, uchodicy powinni otrzymaa pomoc sponsora, przedstawiciela
organizacji dobrowohiej lub inns kompetentnej osoby w zakresie
specyficznych gwiadczeri, dostepnych na danym obszarze, jak rowniei
informacje o tym, jak je otrzymaa.

Niniejszy rozdzial zostal podzielony na cztery nastepukce tematy:

Swiac'czenia socjalne Pierwsza czegC omawia rodzaje gwiadczeri
sccjalnych dostepnych dla °sob o niskich dochodach lub majqcych
specyficzne potrzeby. Poniewaz sprawy gwiadczeri socjalnych zarzqdzane sq
generalnie na poziomie lokalnym, sq one omOwione w spos613 oeny. Bardziej
szczegatowe informacje na ten temat mozna otrzyma6 od sponsora lub innych
°sob prywatnych.

Amerykariska shdba zdrowia Amerykanie mogq korzystaa z wielu
gwiadczed stutby zdrowia. Swiadczenia to mogq bya kosztowne. W
niniejsum podrozdziale opisane sq rodzaje uslug medycznych i instytucje
gwiadczqce je. Przedyskutowane sq rawnie2 typowe sposoby zaplaty za stu2bc
zdrowia.

Rzqd i prawo To krOtkie wprowadzenie w amerykatiski system
polityczny omawia instytucje rzqdu federalnego, typowe organizacje wladz
stanowych i lokalnych, jak rownie2 wolnoga i prawa w Stanach
Zjednoczonych.

Religia w Ameryce W czegci tej krotko przedstawiona jest rola religii
w zyciu AmerykanOw.
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1. SWIADCZENIA SOCJALNE

Istnieje duia rOinorodnoge gwiadczeri socjalnych dostepnych w wiekszoki
miejsc kraju. Niekt6re z nich gwiadczone s4 przez instytucje wtadz
federalnych, stanowych tub tokalnycli, inne przez prywatne agencje nie
nastawione na oskganie zysku. Cele tych instytucji Hine i diatego nie
musz4 one opisywae gwiadczonych uslug. Naleiy zapoznaa sic z nazwami i
poloieniem tych agencji na obszarze zamieszkania. Pom Oc w tym mog4
sponsor lub pracownicy organizacji przesiedleticzych. Moina rOwniei znalei6
je w kskikach telefonic4itycn pod nazwami «Stowarzyszenia» (Associarkins) ,
«Organizacje charytatywne), (Charitable organizations) lub «Agencje rz4clowe»
(Government Agencies).

Ze wzgledu na poprzednio podane powody, w czegci tej omawiane s4
gwiadczenia i programy socjalne, ktOre s4 o2,-Olnie dostepne, a nie sprawy
gwiadczeri na poszczegOlnych obszarach.

W USA oczekuje sic od wszystkich zdrowych ludzi, Ze beck pracowa6 i
utrzymywaa siebie i swoje rodziny.

Istniej4 dwa rodzaje programOw dla ludzi permanentnie lub czasowo
niezdolnych do pracy, lub nie mogqcych znaleie pracy.

a. Programy pomocy finansowej

1. Ubezpieczenie spoteczne (Social Security) Jest to federalny program
ubezpieczeti emerytalnych dostepny prawie dla wszystkich AmerykanOw,
ktOrzy pracuj4. W ramach tego prograin, zardwno pracodawca jak i
pracownik placrt podatek rz4clowi federalnemu. Poza kilkoma wyjqtkami
wszyscy pracujgcy musz4 placi6 podatek na fundusz emerytalny iSocial
Security). Wszyscy objeci tym ubezpieczeniem mog4 przejga na emerytury w
wieku 62 iat, ale jest ona wtedy mniejsza. Wysoko66 emerytury r6,.ni sic w
zaleinogci od zarobkOw i citugoki okresu zatrudnienia. Poza systemem Social
Security istniej4 inne programy emerytalne. Wiele instytut.ji posiada swoje
wtasne programy emerytalne dla dlugolernich pracownikOw.

2. Zasilek dla bezrobotnych (Unemployment Compensation) Wiele prac
objetych jest programem zasitkOw dla bezrobotnych, ktOre istniejq we
wszystkich stanach i finansowane z podatkOw placonych przez
pracaclawcOw. Pracownik ma prawo do otrzymania oc:szkodowania za
bezrobocie (gotdwka) przez okreglonq liczbe miesiecy, jegli pracowal przez
okreglony okres czasu (zazwyczaj 6 miesiecy) i stracil pracy z powodOw
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niezaleinych od siebie. Osoby otrzymukce zasifek dla bezrobotnych musz4
bye zarejestrowane jako poszukukce pracy, muszq przyke odpowiedni4
pram jegli zostanie im ona zaproponowana i muszq zglasza6 sic regularnie w
publicznym biurze zatrudnienia.

3. Odszkodowanie dla pracownik6w (Worker's Compensation) Wszystkie
stany mak programy odszkodowari ala pracownikow, opfacane podatkami
pracodawcow. Z funduszu tego pokrywa sir koszty leczenia i wyplaca
odszkodowanie pracownikowi, ktory ulegf wypadkowi w pracy.

4. Specjalne zasilki pienieine dla osob bez lub z niskim dochodem.
Wiekszoge ludzi w USA pracuje i w ten sposob zarabia na iycie. Osoby te
mog4 otrzymaa pewne 6wiadczenia, takie jak Social Security, jai id4 na
emeryturg, lub odszkodowanie dla pracownikciw, jegli sq niezdolne do pracy.
Jegli tymczasowo nie mak one pracy, mogq otrzymae zasifek dla
bezrobotnych. Istniek rciwniei programy pomocy dla oscib, ktere s4
niezdolne do pracy, lub ktore nie mogq jui korzystac z zasifku dla
bezrobotnych. Programy te prowadzone sq przez wfadze stanowe i lokalne i
roinig sig zakresem gwiadczonej pomocy dla osdb samotnych i dla rodzin.
System zasifkow dostgpny jest dla osdb starszych, upogledzonych, samotnych
matek lub ojcow z mafymi dzieami, dla ()sob tymczasowo biednych, lub nie
moggcych pracowaa, ale nie jest to poiadany sty) tycia w USA. Wszyscy,
kterzy mogq pracowac powinni szukac pracy i staa Lie samodzielni finansowo.

5. Dodatkowy dochod emerytalny (Supplementary Security Income) Jest
to federalny program pomocy gotowkowej dla mob makcych ponad 65 lat, lub
inwalidaw nie mogqcych pracowaa. Pomoc to dostgpna jest we wszystkich
stanach i osoby upowaznione do korzystania z niej otrzymuk taki sam zasitek
federalny, niezaletnie od miejscn zamieszkania w USA. Niektere stany dodaj4
wiasny zasifek do kwoty federalnej. Podania o ten program skfac!a sic w
miejscowych urzedach federalnego biura Social Security, to znaczy tam, gdzie
nalety udae sic po karte ubezpieczenia spotecznego (Social Security card).

h Int:- programy dla osdb z niskimi dochodami

Programy pomocy takie, jak kartki tywnogciowe i dodatki na pokrycie
kosnow ogrzewania i energii sq dostepne w wiekszoki stanciw; wysokooe tej
pomocy jest podobna wszedzie. Programy te mogq miee dute znaczenie dla
uzupefnienia dochodow osdb nowoprzybylych, glownie podczas pierwszego
roku pobytu w USA, kiedy wiele z nich ma nizej platne prace i skromne
zarobki.
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1. Kartki iywnosciowe (Food stamps) Jest to federalny program,
ktcirego celem jest zapewnienie osobom malozarabiajqcym wlakiwego
wytywienia. Osoby starajqce sig o tg pomoc muszq miee niskie dochody i
okresowo dostarczaC zagwiadczenie o zarobkach, aby nadal mac korzystaC z
tej pomocy. Ubiegajqcy sig otrzymujq ustalonq Hoge kartek tywnogciowych w
zaleinoki od dochodu i wielkoki rodziny. Za kartki nie mozna kupie
towarciw nietywnoiciowych takich jak: alkohol lub papierosy. Kartki
tywno.iciowe akceptowane si w wiekszoki supermarket6w.

2. Dodatek energetyczny (Energy assistance, HEAP) Jest to federalny
program prowadzony przez wladze stanowe lub lokalne, kuirego celem jest
pomoc osobor o niskich zarobkach w pokryciu kosztdw ogrzewania.

2. AMERYKA!1SKA SLUZBA ZDkOWIA

System slutby zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest zlotony i wysoko
wyspecjalizowany. Jest on raczej prywatny ni2 uspoleczniony i dlatego tez,
drogi. Sponsor lub krewni mogq pomcic w lepszym zrozumieniu dzialania tego
systemu. Niniejsza czege skryptu opisuje sposoby zaspokojenia potrzeb
medycznych w USA.

a. Publiczna ochrona zdrowia

Niektdre sprawy medyczne leiq w gestii wladz lokalnych. GlOwnq funkcjq
lokalnych wladz jest ochrona zdrowia mieszkaticdw danego okrggu. Zwykle
zajmuje sig tym ogrodek ochrony zdrowia (Public Health Office) danego
okrggu. Jednq z jej form jest kontrola rozprzestrzeniania sig choral)
zakainych. Ogrodki ochrony zdrowia dostarczajq szczepionek przeciw
chorobom zakainym oraz badajq takie choroby jak gruilica i choroby
weneryczne. Badania i leczenie chorcib zakainych sq bezplatne, aby
wszystkim umoiliwie korzystanie z nich.

Ogrodki ochrony zdrowia publicznego kontrolujq rciwnie2 dostawy wody,
czuwajq nad wiakiwym obchodzeniem sic z produktami tywnogciowymi w
restauracjach, kontrolujq przenoszenie choral) przez zwierzgta i ogdlnie sq
odpowiedzialne za ochrong ludnoici przed przerci2nymi epidemiami.
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it Prywatni lekarze

Chorzy, jak rowniet osoby chcqce skontrolowaa swoj stan zdrowia, mogq
pojg6 na wizyty do prywatnego lekarza. Wielu prywatnych lekarzy to
specjaliici rainych dziedzin medycyny, dlatego tez ogalne badania
dokonywane sq przez lekarza ogdlnego lub internistg (general practitioner or
internist). Wszelkiego rodzaju ztamania np. leczone sq. przez specjalistg w tej
dziedzinie lekarza ortopede. Zwykle przez wiele !at chodzi sig do tego
samego lekarza w sprawach ogolnej kontroli zdrowia.

Koszty leczenia u iekarzy prywatnych sq wytsze nit u lekarzy w
publicznych klinikach i zaplata za uslugi jest zwykle wymagana przy katdej
wizvcie. Przed pajgciem na wizyty do lekarza nalety ustalie jej termin. Jeteli
pacjent nie jest w stanie przyjge o um6wionej porze, powinien zadzwonia i
odwotaa wizyty. Jegli sig tego nie zrobi, lekarz mote zalzqdaa wynagrodzenia
mimo, ze wizyta nie miala miejsea.

c Kliniki (Clinics)

Kliniki to ogrodki medyczne gwiadczqce rOtnorodne uslugi medyczne.
Niektore kliniki sq prywatne, niektOre finansowane przez miejscowe wtadze
lub fundusze charytatywne. Nitej podany jest KrOtki opis rainych rodzajow
klinik. Poniewat system stutby zdrowia w rOinych okrcgach jest rainy, mozna
spotkao w swoim grodowisku jeden lub wiele typow klinik.

1. Prywatne kliniki (private clinics) W prywatnych klinikach pracujq
grupy lekarzy, zazwyczaj o r62nych specjalizacjach. Ze wzglgdu na wysokie
koszty, kliniki to przypominak prywatne gabinety. Konieczne jest rowniet
wczeiniejsze ustalenie terminu wizyty. Jednq z pozytywnych stron kliniki
prywatnej jest moiliwoge otrzymania pomocy od innego lekarza, jezeli stay
lekarz danego pacjenta jest nieobecny.

2. Kliniki grodowiskowe (community clinics) Sq one calkowicie lub
czggciowo utrzymywane przez rzqd lub fundusze charytatywne. ()platy za
uslugi pobierane sq w zaletnoki od motliwoki finansowych pacjenta.
Pracuje w nich wielu lekarzy i diatego tez pacjent mote by6 badany przez
innego lekarza podczas katdej wizyty. Ustugi klinik grodowiskowych mogq sig
znacznie rOtnia, w zaletnoki od potrzeb grodowiska, ktdremu stutq. Niektdre
wymaga,q um6wionego terminu wizyty, inne przyjmujq pacjentow na zasadzie
«kto pierwszy, ten lepszy». Takie miejsca sq czgsto zattoczone i trzeba w
nich dtugo czekaC.
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3. Kliniki przyszpitalne (Hospital outpatient clinics) St1 one zwivane ze
szpitalem i mog4 bye prowadzone jak prywatne kliniki lub jak kliniki
grodowiskowe. Szpitale szkoleniowe dla studentOw medycyny mak zwykle
przyszpitalne kliniki, w ktOrych zatrudniak studentem i wykiadowcOw.

4. Organizacje ochrony zdrowia Ten rodzaj sluzby zdrowia dziala jak
duia klinika lekarzami i czesto z wiasnym zapleczem szpitalnym. Osoba
prywatna zos..aje przyjeta do takiej organizacji przez podpisanie umowy o
uslugach, zobowilizukc sig do placenia okreglonej sunny pieniedzy miesigcznie.
Oferowane uslugi sti dokladnie wymienione w umowie i zwykle obejmuj4
wszystkie koszty podstawowego leczenia i wiekszoge glOwnych kosztem opieki
szpitalnej i zabiegow chirurgicznych. Oplata miesieczna pokrywa tylko koszty
leczenia w szpitalach i ogrodkach udostepnionych przez organizacje. Kladzie
sig nacisk na profilaktycznq ochrony zdrowia, dlatego tez doradza sig
przechodzie okresowe badania zdrowia, ktere wl4czone s4 w miesieczn4
opiate.

d Szpitale (Hospitals)

Szpitale s4 dostepne na wickszogci obszarew Ameryki, wi4czakc w to
tereny wiejskie. Za wyktkiem naglych przypadkOw, ludzie id4 do szpitala
tylko wtedy, kiedy zlecil to lekarz lub klinika. W szpitalu leczy sig raczej
specyficzne problemy medyczne, nii przeprowadza ogellne badania zdrowia.
Wykryte problemy zdrowotne, ktelre nie mog4 by leczone w domu i
wymagak stalej kontroli lekarskiej, leczone s4 w szpitalu.

Opieka medyczna w szpitalu jest droga i wiekszege szpitali wymaga od
pacjenta dowodu moiliwoki pokrycia kosztew (takich jak ubezpieczenie,
Medicaid) zanim zostanie wydana zgoda na leczenie. W kaidym okrggu jest
jednak jeden szpital, ktory przyjmie chorych nie mog4cych zaplacia.

a Pogotowie skill), zdrowia

W razie nagiej potrzeby, dostgpne s4 w kaidym okrggu ogrodki pogotowia
shay zdrowia. Na przyklad, jegli ktog upadnie podczas robienia zakupeow i
zrani sobie nogg, bedzie prawdopodobnie zawieziony przez policjg do
pomieszczeti pogotowia ratunkowego w szpitalu.

Uslugi pogotowia sluiby zdrowia mogq sig rednie w poszczegolnych
okrggach. Po przyjeidzie do USA naleiy dowiedziee sig od sponsora lub
pracownika do spraw przesiedlericzych o tych usiugach i sposobach
korzystania z nich. Najbardziej powszechnymi usiugami s4:
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1. Sale pogotowia ratunkowego (Hospital emergency rooms) S4 one
zwykle czynne calq dobe. Jai chory lub ranny mote chodzie, lub jegli
dostgpny jest samochod, a szpital jest niedaleko, najlepiej, w wiekszoici
przypadkdw, przyprowadzia chorego bezpogrednio do salt pogotowia
ratunkowego. Hie wszystkie szpitale majg takie sale, nalety wiec dowiedziee
sig, w ktOrym szpitalu jest najblitsza.

2. Fachowa pomoc pammedyczna W niektOrych okrggach istniejq
jednostki wyszkolonych fachow -6w (paramedics), ktOrzy przyjezdzajq do
domu, udzielajq natychmiastowej pomocy i zalatwiajq, jegli trzeba,
przewiezienie do szpitala. Mimo, te nie sq oni lekarzami, majg ukoriczone
szkolenie medyczne w udzielaniu natychmiastowej pomocy. Poniewat sq oni w
stanie dotrzee szybko do domu lub na miejsce wypadku, czesto ratujg wiele
istnieti ludzkich. Numer telefonu alarmowego (policja lub stutby
paramedyczne) zwykle 911 lub «0» powinien bye umieszczony blisko
telefonu. W nagtych przypadkach tnoina dzwonie o dowolnej porze.
Dzwonitic, nalety podac nazwisko, adres i rodzaj problemu osoby chorej np.
<<nie mote oddychaa». W niektOrych okregach ustugi te mogq bye ptatne.

3. Karetka pogotowia (ambulance) Wiekszoge okregew posiada karetki
pogotowia. Ustugi te zazwyczaj sq w cekach prywatnych i wymagana jest
°plata. Przewainie pacjent dostaje rachunek po otrzymaniu pomocy. Karetke
pogotowia mozna wezwae o dowolnej porze, dzwoniqc pod specjalny numer
telefonu. Kiedy sic dzwoni, nalety podaa te same informacje, ktOre
potrzebujq stuzby paramedyczne.

4. agrodek kontroli zatrue (Poison control center) W niektOrych
okrcgach znajdujq sie ogrodki kontroli zatrue, ktOre stuiq telefonicznq rad.- w
przypadkach zatrucia. Jegli motna opisae substancje lub opakowanie,
pracownik ogrodka bedzie mdgt clae wskazawki do leczenia ofiary.

t Dentylci

Prywatni lekarze dentyki i kliniki dentystyczne dziatajq w podobny spos6b
jak instytucje gwiadcztre ustugi medyczne. Putistwowe lub groduwiskowe
ogrodki dentystyczne naletg do rzadkoki. Ustalanie terminu wizyty jest
zwykle konieczne. Tarisze leczenie dentystyczne dostepne jest w klinikach
znajduj4cych sig przy szkotach dek.,ystycznych.
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g Pokrywanie kosztdw using medycznych i dentystycznych

Koszty usfug medycztva si rcitne, w rcitnych czegciach kraju. Nawet
jeteli nie korzysta sic z nich co miesi4c, powinno sig oszczedzae pewn4 czegC
miesiecznych zarobkow na pokrycie przyszfych kosztdw leczenia. Wigkszok
tych usfug w Stanach Zjednoczonych jest odpfatnie gwiadczona przez
instytucje lub osoby prywatne. Optaty pokrywak koszty iekarzy i
pielegniarek, zuzytych lekarstw i wyposatenia oraz koszty utrzymania
ogrodka zdrowia lub gabikletu. Poniewaz rzid nie udziela subsydiciw ani
instytucjom medycznym ani lekarzom prywatnym, musz4 oni pokrya wszystkie
koszty, jak rOwniet wypracowaa zysk.

Wiele cscib jest ubezpiecwnych, co pozwala im na pokrycie kosztdw ustug
medycznych i dentystycznach. System ubezpieczeti polega na ptaceniu firmom
ubezpieczeniowym okreglonych miesigcznych kwot. Jegli )ba ubezpieczona
zachoruje, firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie lub czege kosztdw
leczenia.

Czasami pracodawcy oferuk pracownikom ubezpieczenie. Mozna rowniet
indywidualnie wykupie ubezpieczenie, jegli pracodawca go nie daje.
7azwyczaj ubezpieczenie pokrywa rowniet koszty leczenia cztonkciw rodziny.

Wane jest dobre zrozumienie umowy o ubezpieczenie. Zwykle, nalety
poniega samemu ,:zegC kosztdw medycznych, a pozostale zostak pokryte
przez ubezpieczenie. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztdw leczenia wszystkich
rodzajciw schorzeti. Jegli chce sig wykupie ubezpieczenie medyczne, nalety
zwrciciC, sic po rade do pracodawcy lub sponsora.

Mozliwe jest ptacenie gotOwk4 za wszystkie usfugi medyczne. W razie
nagfej chokoby jednak, wszystkie oszczednoki mog4 zostat: szybko
wyczerpane. NiektOrzy lekarze i kliniki wymagak optat gotawk4 nawet, jai
pacjent jest ubezpieczony. Na lety w takim przypadku ztotya rachunek w
firmie ubezpieczeniowei, ktdra zwrcici catoga lub czege kosztOw leczenia.

Jakkolwiek ust'igi medyczne i dentystyczne si drogie w Stanach
Zjednoczonych, istniek sposoby rozwi4zania tego problemu. Jest wiele
wyszkolonych osdb, ktdre mog4 porn& w nagtych przypadkach, jak np. gdy
dziecko zachoruje nagle w nocy. Wale* pamigtae, 2e policja mote rowniet
pont& w takiej sytuacji. W katdym miegcie istnieje numer alarmowy, ktOry
nalezy zapainigtaa.
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3. RZ4D I PRAWO

Stany Zjednoczone s4 krajem wielkich kontrastow. Obejmuk one rattle
krainy geograficzne i ludzie je zamieszkukcy, wywodz4 sig z roinych kultur i
narodowoki. Od samego pocz4tku Stany Zjednoczone byly krajem roinych
ras i kultur. W ci4gu ostatnich dziesigcioleci problemy polityczne i
ekonomiczne w wielu czegciach iwiata spowodowaly, 2e wiele ludzi szukato
azylu w tym kraju i w ten sposcib przyczynilo sig do zwigkszenia
roinorodnoki kulturowej i rasowej. Kaidy, kto zamierza iya w USA musi
przygotowaa sic na zycie i prace w grodowisku wielorasowym i
wielokulturowym. Wielkoga kraju i roinorodnoge kuiturowa Stanow
Zjednoczonych wplywa bezpogrednio na struktury socjalne, polityczne i
ekonomiczne tego kraju.

Stany Zjednoczone Ameryki skladak sig z 50 stanow i okrggu Columbia
(District of Columbia) zwanego zwykle Washington D.C. Odlegloga od
wschodniego do zachodniego wybrzeia wynosi ponad 3000 mil (1 mila = 1,6
km), a z polnocy na poludnie okolo 1600 mil. Na niezmierzonych terenach
Stanow Zjednoczonych mozna znaleia praktycznie wszystkie krajobrazy,
klimaty i narodowoki.

Zycie w amerykatiskich miastach oferuje szeroki wybor stylciw tycia i
grodowisk kulturowych, ale rOwniet z tego powodu wymaga geislego
przestrzegania praw, duiej tolerancji i zrozumienia dla wielu rotnych ras i
grup etnicznych.

a Struktura polity zna USA

Ninejsza czega skryptu przestay.t zarys struktury i dzialania rzqdu Stanow
Zjednoczonych. Eyloby trudno zaprezentowaC to szczegdlowy opis. Uchodicy
powinni bliiej zapoznaa sig z amerykatiskim systemem politycznym po
przyjeidzie do Stanow Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone sq republikg federacyjng zatoionq w 1789 roku, ktcirej
podstawy prawne stanowi konstytucja. Jest ona najwytszym prawem kraju.
Konstytucja dzieli wtadze polityczng na trzy rodzaje wtadze wykonawczq,
ustawodawcz4 i sgdowniczg. Kaida z nich jest reprezentowana na trzech
szczeblach adrninistracyjnych: federalnym, stanowym i lokalnym.

Na szczeblu federalnym wladze wykonawczq sprawuje prezydent i jego
gabinet. :.;.,-,gres, ktory sklada sig z dwoch izb, zwanych Izbq
Reprezentantow i Senatem, sprawuje wladze ustawodawczq. SO Najwyzszy
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wraz z niiszymi s4clami federalnymi sprawuje wladze s4clowtiicz4. Rz4c1
federalny ustala politykg zagranicznq, sprawy obronnoici narodowej,
podatkOw oraz politykg wewnetrzn4 na polu gospodarki, rolnictwa i pracy.

Na szczeblu stanowym wladze wykonawcz4 sprawuje gubernator, a
pozostale wladze reprezentuk stanowe ciala ustawodawcze (State
Legislature) i stanowe S4dy Najwyzsze i Niisze..

Na szczeblu stanowym ustala sig, na przyklad, sprawy szkolnictwa
podatkOw stanowych, dystrybucji alkoholu.

Na szczeblu lokalnym, burmistrz (mayor) lub administrator okregowy
(county executive) reprezentuk wladze wykonawcz4. Rada miejska lub
okrggowa (city or county council) sprawuje wladze ustawodawc2.4, a s4cly
miejskie i okrggowe (city court, county court) zajmuk sig sduwnictwem.
Przykladami spraw rozstrzyganych na szczeblu lokalnym s4 ochrona
publiczna, straz potarna, kanalizacja.

Na wszystkich trzech szczeblach wladza jest podzielona. Podzial wladzy
politycznej nazywa sig czgsto systemem «kontroli i rownowagi». Na przyklad,
prezydent ma praw veta wobec uchwal podejmowanych przez Kongres, ale
przy dmich trzecich glosaw przeciwnych, Kongres ma prawo odrzucie veto
prezydenta.

a Partie polityczne i wybory

Stany Zjednoczone mak wielopartyjny systeln polityczny, chociai
praktycznie, dwie partie dominuk w calym kraju. Wybory obejmuk wszystkie
stanowiska, na wszystki it trzech szczeblach wladzy, z wyjtkiem czionkciw
S4clu Najwyzszego i nitszych Wow federalnych, ktorych powoluje prezydent.
Niektare nominacje dok3nane przez prezydenta musz4 bya zw:wierdzone przez
S2nat.

c Wolnold zagwarantowana prawem

Uchodicy mieszkakcy w USA mak zagwarantowane to same podstawowe
prawa, co kaidy inny mieszkaniec Stanow Zjednoczonych. Obejrnuje to
sprawiedliwe traktowanie z punktu widzenia prawa. Od 1791 roku w mocy
jest dziesiee pierwszych poprawek do konstytucji, znanych jako Bill of Rights.
Gwarantuk one:
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wolnoga stowa
wolnoga prasy
wolnoge religii
wilnoga zgromadzeti
ochrong przed nieuzasadnionq rewizjg lub konfiskatg mienia

Prawa wydawane na szczeblach federalnym, stanowym i lokalnym stuZq
ochronie tych podstawowych swobod obywatelskich.

d Prawo w Stanach Zjednoczonych

Przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych majq za cel ochrong praw
obywateli. Kaida osoba, bez wzgledu na swojq pozycjg, mote bye sqdzona i
ukarana za nieprzestrzeganie prawa. Waine jest, aby ka2dy posiadat
podstawowy zakres wiadomoki o swoich prawach i obowiqzkach, a takie o
glOwnych przepisach amerykatiskjego prawa. Nieznajomoge prawa lub
powolywanie sic na nieznajomoge danego przepisu prawnego, nie chroniq
przed ukaraniem w przypadku popetnienia wykroczenia.

1. Prawa federehe Prawo federalne stosuje sig do kazdej osoby
mieszkajqcej w USA. Na przyktad, prawo federalne dotyczqce zatrudnienia
zabrania dyskryminacji w przyjmowaniu lub zwalnianiu z pracy z powodu rasy,
ptci, narodowoki lub religii.

2. Prawa stanowe Prawa stanowe odnoszq sig do poszczegolnych
stanow i roZniq sig od siebie. Na przyktad: w niektorych stanach prawo
wymaga przeglqdu samochodu raz lub dwa razy do roku, a 'N innych tylko
przy kupnie lub sprzedaZy samochodu. W niektorych stanach mozna
otrzymaa prawo jazdy w wieku 16 lat, w innych trzeba miea ukoriczone 18 lat.
Wiele stanow ustala 18 lat jako wiek zezwalajqcy na spozywanie napojaw
alkoholowych, inne przyjmujq dolnq granicg 21 lat.

3. Prawa lokalne Prawa lokalne odnoszq sig do poszczegolnych miast i
okregOw. Na przyktad: prawo strefowe (zoning law) okregla, ktOra czega
miasta lub okrggu nadaje sig do budownictwa mieszkaniowego, a ktOra na
cele urzedowe lub handlowe.

e Porady prawne

Jai sig jest oskarionym o popetnienie przestgpstwa w USA, pozostaje sig
niewinnym do chwili udowodnienia winy. Kandy ma prawo do otrzymania
adwokata, jako swojego reprezentanta w sqdzie. Jegli ktoi nie mote pozwolia
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sobie na prywatnego adwokata, sod musi zapewnie r)brotice z urzedu. Jai
ma sie problemy prawne i nie wie .jak uzyskae wtakiw4 porade prawn4,
nalety skontaktowae sic z Towarzystwem Pomocy Prawnej (Legal Aid Society)
we wtasnym lub najblizszym miegcie.

f. Egzekwowanie prawn i begpieczelstwo publiczne

Poiicja jest odpowiedzialna za egzekwowanie prawa i zagwarantowanie
beznieczetistwa publicznego. Pomaga tez ludnoki w mniej formalnych
sytt.acjach, jak na przyktad, we wskazywaniu drogi tym, ktorzy sic zgubili czy
pod4iakc z pomocy na miejsce wypadku.

Jakkolwiek przestepstwa i przemoc istniek w Stanach Zjednoczonych, tym
niemniej stopa przestepczoki rdzni sic w poszczegdlnych czekiach kraju.
Niezaleinie od miejsca zamieszkania powinno sic zachowae podstawowe
grodki ostrotnoki i zamykaa dom i samochad, nigdy nie nosia gotciwki ze sot:4
i wiedziea jakich okolic naleiy unikae noc4.

W czasie podrcity do miejsca przeznaczenia, nalety pamietae of
koniecznoki ochrony rzeczy wartokiowych. Nieznajomok otoczenia:mo±e
bye latwo zauwazona przez potencjalnych ztodziei. Nie nalety pokazywaa,
nosie ani zostawiae w pokoju hotelowym wartokiowej bituterii i dutych sum
pienigdzy. Zwykle mozna zostawia je w sejfie hotelowym na okres pobytu,
C.ostakc w zamian odpowiednie zaiwiadczenie. W miejscu docelowym mozna
trzyma6 wartokiowe rzeczy w depozycie w banku. Jest to wzglednie tania
usluga i gwiadczona jest w pelnej dyskrecji.

W nagtej potrzebie naleiy bez wahania dzwonie pa policje. W wiekszokt
miast «911» jest numerem alarmowym i pot4czenie z nim mozna uzyskae
bezplatnie, dzwonigc: z budki telefonicznej lub te'kefonu prywatnego. Jai nie
zna sic miejscowego numeru policji, mozna rOwniei wykrecia 4» i telefonistka
r,wiadomi policje. W przypadku nieznajomoki jezyka angielskiego nalety po
prostu powiedzied «Help» tub «Emergency» i nie odwieszae stuchawki.
Otwarta iinia telefoniczna wskate skqd cizwoni osoba wzywakca pomocy.

4. RELIGIA W AMERYCE

Religia zawsze odgrywala wazna role w tyciu amerykatiskim. Z trzynastu
pierwszych kolonii brytyjskich, osiem byto utworzonych przez ludzi
uciekakcych przed przeSiadowaniami religijnymi w Europie.
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Przed Rewoluck Amerykatisk4, kaida kolonia i.ozwingta swdj wtasny
system spoteczny, prawny i religijny. NiektOre ze stanciw, wzorukc sig na
modelu europejskim, przyjety prawa preferukce jedng lub kilka religii. Wraz
z rewoluck, kolonie postanowity stworzyC nowe paristwo i przyjely federaln4
konstytucjg makc4 zastosowanie we wszystkich koloniach. Pierwsze dziesi0
doprawek do konstytucji znanych jako Bill of Rights zostato przyjetych w roku
1791. Pierwsza z nich gwarantuje Amerykanom wolnoge religii i reguluje
stosunki miedzy paristwem i kogciotem w USA, oddzielajc to dwie instytucje
od siebie. Poprawka to stwierdza, ie «Kongres nie wyda iadnego prawa
okreglakcego religig panukc4 w kraiu, ani zabraniakcego pryktykowania
religii».

W roku 1947, w jednej z przetomych decyzji S4clu Najwyzszego w sprawie
miedzy Evans'em a Board of Education, podano najbardziej zrozumiat4
interpretacjg pierwszej poprawki_do konstytucji:

«Klauzula pierwszej poprawki do konstytucji niciwi4ca o religii
panukclj oznacza, ze: Ani wtadze stanowe ani rzad federalny
nie mog4 stanowie o kokiele. Zadne z nich nie mote wyda6
praw, ktOre pomagak jednej religii, pomagak wszystkim
religiom, lub preferuk jedn4 z religii. Nikt nie moze ani zmusia
ani wptyn4C na osoby prywatne, aby chodzity lub nie chodzity
do kogciota wbrew ich wolf, ani zmusiC je do wyznania wiary
lub biaku wiary w jak4kolwiek religig. Nikt nie moze byc
ukarany za utrzymywanie lub wyznawanie wiary lub niewiary,
za chodzenie lub niechodzenie do kogciota. Zadne podatki,
mate czy dute, nie mog4 by6 natotone na finansowanie
jakiejkolwiek dziatainoSci religijnej lub instytucji religijnej,
niezaletnie od ich nazwy i formy jak4 mog4 przybraC, w celu
praktykowania religii. Ani wtadze stanowe ani Rza.d Federalny
nie mog4 uczestniczye otwarcie lub potajemnie w sprawach
jakiejkolwiek organizacji lub grupy religijnej i vice versa.
Zgodnie ze stowami Jeffersona, klauzula przeciwko prawnemu
ustanowieniu panukcej niata za cel postawienie «gciany
separukcej paristwo od kogciota».

Nie oznacza to jednak, ze rz4c1 jest wrogi w stosunku do religii. Mimo, ze
kokicit i paristwo mak oddzielny zakres obowi4zkciw, tym niemniej, czgsto
wspOtprac1 j1 w dziedzinach istccnych dla obu stron i niosicych korzyki
spoteczetistwu.
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a. Re ligia w azaerykariskim iyciu

Religia ma fundamentalne znaczenie dla wspolczesnych AmerykanOw i
wiekszoge z nick identyfikuje sig z okreglon4 religig. Badania nad wyznaniami
przeprowadzone w roku 1980 wykazaty nastepuj4c4 przynaleinok religijn4
mieszkaticow USA:

Protestanci 55%
(Baptyki 26%, Metodygci 9%, Luteranie 6%, Prezbiterianie 5%,
Cztonkowie Kaki° la Episkopalnego 3%, inni 6%)

Katolicy 30%

Zydzi 3%

Inne religie 5%

Ateigci 7%

Olbrzymia wiekszoga ludnoki USA identyfikuje sic z dwoma
odtamami chrzekijatistwa: Protestantyzmem i Katolicyzmem.

Religia zydowska jest trzeci4 wgrod gwiatowych religii wyznawanych w
Anieryce. Amerykatiskie grodowisko iydowskie, licz4ce ponad 6 milionow
cztonkow, jest najliczniejsze w gwiecie. Trzy ot:tamy tej religii:
konserwatywny 42%, ortodoksyjny 28% i reformistyczny 30%, obstugiwane s4
przez ponad 4000 synagog w catych Stanach Zjednoczonych.

W potowie dziewigtnastego wieku zaczety naptywaa do Ameryki mate
grupy muzutmandw. Wigksze ilogci muzulmanow wyetnigrowaty do USA w
ostatnich latach doprowadzaj4c ludnog6 muzutmatisk4 do ponad 400 000. Do
niedawna Japoticzycy zamieszkali w Kalifornii i Hawajach stanowili glawn4
grupy buddystdw w USA. W wyniku dutego naptywu ucholicow z A7ji
Potudniowo-Wschodniej w ostatnim dziesiecioleciu, grupa to zostata
wzmocniona i inne grodowiska buddystdw powstaty na terenie catego kraju.
Na wielu obszarach Stan Ow Zjednoczonych mozna znaleia rowniet
wyznawcow Hindu, ktdrzy wyemigrowali z Indii. Swi4tynie Bahai zostaty
wybudowane w kilku gtownych miastach.

11 Rola :slick's w spoleczellstwie

Jedn4 z dziedzin, w ktOrych rz4d i ko§ciot od dawna wspotpracuj4 jest
przesiedlenie uchodicew. Rz4d Stan Ow Zjednoczonych decyduje o przyjgciu
uchodicciw, ale nozostawia organizacjom dobrowolnym sprawy przesiedlenia
-2.migrant6w, udostepniaj4c fundusze na czegciowe poparcie ich dziatalnoki.
Wiele organizacji przesiedleticzych jest zwi4zanych z kogciotem i opiera swoj4
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dtialainok na religijnie umotywowanym zaangatowaniu w przyjgcie i
zapewnienie bytu nowoprzyhtlym. Dzigki tej wspolpracy migdzy rzqdem i
organizacjami dobrowolnymi miliony uchodicciw zostaly przesiedlone do
Stanow Zjednoczonych i otrzymaly szanse rozpoczgcia nowego zycia.

Niczaletnie od religijnej przynaleinoki organizacji spotmrujqcej,
kogciola, -ynagogi, gi spy ludzi czy osob prywatnych, oferujqcych pomoc,
uchodica powinien czuc sig wolny w praktykowaniu swojej wlasnej religii w
Stanach Zjednoczonych. Osoby te eitetnie pomog4 w nawi4zaniu kontaktow z
przedstawicielami religii reprezentowanej przez uchodice.

B. WNIOSKI

W niniejszym rozdziale omowione zostaly ziotone tematy zwiqzane ze
gwiadczeniami, ochron4 i obowi4tkami uchodicow w Stanach Zjednoczonych.
Uchodicy maj4 te same prawa i zagwarantowanq ochrone prawnq co
obywatele amerykatiscy, za wyj4tkiem prawa wyborczego, jak rawniet
pc.twnych lgraniczeri, takich jak, podrate poza obszarem USA oraz stutba
wojskowa. Z kolei oczekuje sic od uchodicow jak najszybszego osiqgniecia
samodzielnoki w *du, glownie poprzez prace i nauke.

System polityczny w Stanach Zjednoczonych jest skoraplikowany i wielu
Amerykanow mote go nie znae dobrze. Wraz z poznawaniem tego systemu
uchodicy 1304, szczegcilnie jegli ziotq wniosek o obywatelstwo, lepiej
rozumieli wplyw na ich zycie politycznych i prawnych praktyk stosowanvch w
USA.
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ROZDZI AL VI

WSKAZOWKI NA CO MEN

A. PYTANIE 0 DROGg I PROCZENIE 0 POMOC

Jeieli r7ubi sig dram nie naleiy wahae sic z zapytaniem ludzi na ulicy,
na stacji benzynowej czy w sklepie. Ludzie sa_ z reguty mili i pomocni. W
naglej potrzebie moina zatrzymae samochdd policyjny lub poprosie kogog o
zawiadomienie policji.

B. DOKUMENTY, KTORE NALEZY MIEC PRZY SOBIE

Powinno sig zawsze nosie kopig karty 1-94 jak rawniet nazwg, adres i
numer telefoi.0 organizacji dobrowolnej. Jegli nie mdwi sie po angielsku,
nalety miee przy sobie swdj adres lub adres osoby, tacirq ma sig odwiedzie.

C. SAMOCHOD

Po przyjeidzie do US k uchodicy szybko zauwaicie samochdd jest
lajbardziej popularnym srodkiem transportu. Kupno samochodu jest gtdwnym
wydatkiem, do ktdrego naleiy dodaa koszty ubezpieczenia. Nie powinno sig
jeidzia samochodem bez prawa jazdy i ubezpieczenia.

D. INFORMACJA TELEFONICZNA

Jegli szuka sig jakiegog numeru telefonu nale23, wykrecie numer <0411»
informacji telefonicznej. Informacja poza obszarem lokalnym znajduje sig pod
nastepuj4cym numerem: 1-(numer kierunkowy danego obszaru)-555-1212.
Przed otrzymaniem wlasnego telefonu nalety dowiedziee sig, gdzie znajdujk sic
najbliisze telefony publiczne w okolicy i zawsze miee w razie potrzeby wazne
numery telefonu.
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Informato- do Spraw F.:iesiedlenia / Rozdzial VI

E. ALKOHOL

Jest wiele praw regulujqcych sprrNLIat i spozycie alkoholu w Stanach
Zjednoczonych. Prawa to sq rotne na rcitnych obszarach kraju. Na
niektorych s4 nawet bardzo ostre. We wszystkich czegciach Standw
Zjednoczonych prowadzenie samochodu po spotyciu alkoholu jest powainym
przestgpstwem. Rezultatem tego mote bye kara wiczienia, grzywna i/lub
utcata prawa jazdy. Dzieciom nie wain.) spotywae alkoholu ani kupowa6 go w
sklepach, dopdki nie osiqgnq 18, 20 lub 21 roku tycia, w zaleinoki od
miejsca zamieszkania. Odmowa picia alkoholu nigdy nie jest uwatana za
niegrzecznoia w Stanach Zjednoczonych.

F. NIEFORMALNOSC

Amerykanie majg tendencjg do bycia nieformlinymi. W codziennym zyciu
uzywane s4 zwykle imiona. W pracy czegciej utywa sic nazwisk, szczegOinie
przed formalnym przedstawieniem sig.

Wielu przetotonych i wiekszoge wspotpracownikow wolf, aby zwraca6 sic
do nich po imieniu. Tytuty, takie jak «doktor» (Ph.D.), sq utywane gtownie
przy formalnych sytuacjach w pracy. Ugmiech jest bardzo wazny i uzywany
jest przy 1,,itaniu zarowno przyjacidl jak i obcych.

G. SFERA PRYWATNA

Amerykanie przywiqzujii dutq wage do sfery prywatnej, mimo
nieformalnego stylu tycia. Ludzie rzadko odwiedzak innych bez
wczegniejszego zadzwonienia lub zaproszenia.

Sprawy finansowe uwata sic prywatne. Pytanie o zarobki lub o koszty
domu, samochodu etc. traktowane jest jako niegrzecznoga.

H. PUNKTUALNOSC

Czas jest wysoko ceniony. Amerykanie prebuk bye punktualni i oczekuj4
punktualnogci od innych. Ustalanie termindw spotkati i dotrzymywanie ich
jest konieczne w tyciu prywatnym i publicznym. Jete:; nie ustali sig terminu
spotkania przed pojgciem do jakiegog !Aura, mote sic zdarzy6, to nie zostanie
sig przyjetym, a jegli nie moina przyjge na umciwione spotkanie, lub przewiduje
sig conajmniej 15 minutowe spoinienie, nalety zadzwoni6 i wyjagnie ,ytuacje.
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Informator do Spraw Przesiedlenia / Rozdzial VI

I. PALENIE TYTONIU

Wielu Amerykanciw nie pali papierosdw i mote oczekiwae od innych
powstrzymania sig od palenia w ich domach lub miejscu pracy. W niektOrych
restauracjach i miejscach publicznych, takich jak autebusy, palenie jun
aabronione lub dozwolone tylko w niektOrych czegciach.

J. HIGIENA OSOBISTA

Wiekszoga Amerykanow k4pie sic lub bierze prysznic codziennie, myje
zeby przynajmniej dwa razy dziennie, myje glowg bardzo czesto, jak rOwniet
pierze ubrania. Istniejg setki produktOw, takich jak dezodoranty, grodki do
higieny jamy ustnej, szampor.y i grodki pior4ce, ktdre s4 specjalnie
produkowane do tych celOw.

K. DAWANIE NAPIWKOW

Przyjetym zwyczajem jest dawanie napiwkdw kelnerom w restaaracjach i
kierowcom taksowek w wysokoki okolo 15% rachunku. Nalety poinformowae
sig u sponsora o innych uslugach, za ktore wlakiwe jest dawanie napiwkdw.
Niewlakiwe jest dawanie pieniedzy tub napiwkdw policjantom lub innym
pracownikom rzgdowym, w podzigkowaniu za ich pomoc.

L. PISOWNIA CYFR

Cyfra «jeden» pisana jest zwykle w formie jednej pionowej kreski.
Amerykanie pisz4 « 1 » a nie « 4 ».

Cyfra «siedem» pisana jest zwykle bez poprzecznej kreski: «7», a nie « 4 ».

Tysi4ce oddziela sic raczej raczej przecinkiem nit kropk4, np 5,600, 2. nie
5.600.

Liczby dziesigtne oddziela sic od liczb calkowitych kropk4, a nie
przecinkiem, np. 9.85 a nie 9,85.

i
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Informator do Spraw Przesiedlenia / Rozdzial VI

M. SPRAWY PIENIEZNE

System monetarny w USA oparty jest na dolarze. Monett' o najnizszej
wartoki jest «penny» (jeden cent). Do lar dzieli sig na 100 centOw. Ponitej
podane s4 wartoki amerykatiskich monet.

1. Monety

Penny (1 cent) 10 tub $ .01
Nickel (5 centOw) 50 lub $ .05
Dime (10 cent6w) 100 kb $ .10
Quarter (25 cent6w) 250 lub $ .25
Half-dollar (50 cent6w), 500 lub $ .50
One dollar (100 cent6w) $1.00

2. BANKNOT\

Jeden dolar
Dwa dolary
Piga dolarow
Dziesiea dolar6wi
Dwadziegcia dolarOw
Pieadziesi4t dolarOw
Sto dolarOw

one dollar
two dollars
five dollars
ten dollars
twenty dollars
fifty dollars
one hundred dollars

$1.00
$2.00
$5.00

$10.00
$20.00
$50.00

$100.00

Dla przykladu, liczbg dwl dolary i 30 centOw pis sig $2.30.

N. WAGI I MIARY

1. Miary cilugogoi

1 mila (mi!e) = 1,790 jardOw (yards) = 5,280 stop (feet) = 1.609 km
1 jard (y4-11) = 3 stopy (feet) = 91.44 cm
1 stopa (foot) = 12 calf (inches) = 30.48 cm
1 cal (inch) = 2.54 cm
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Informator do Spraw Przesiedlenia / Rozdzial VI

2. Miary powierzchni

1 mila2 (square mile) = 640 amerykatiskich akrciw (acres) = 258.999 ha
1 akr = 43,600 stop2 = 4,800 :ard6w2 = 0.405 ha
1 jard2 = 9 stdp2 = 0.836 m2
1 stopa2 = 144 cale2 = 929 cm2
1 call = 6.45 cm2

3. Jednostki wagi

1 tona = 1.016 ton metrycznych
1 funt (pound) = 16 uncji (ounces) = 453.592 gram
1 uncja = 28.350 gram

4. Jednostki pojemnoki

1 galon (gallon) = 4 kwarty (quarts) = 8 pintow (pints) = 3.785 litra
1 kwarta = 2 pinty = 0.946 iitra
6wiera kwarty (cup) = 0.285 litra
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ROZDZI AL VII

AMERYKANSKIE SWIgTA

NOWY ROK (New Year's Day), 1 stycznia Swieto ustawowe we
wszystkich stanach.

URODZINY MARTINA LUTRA KING'A (Martin Luther King's Birthday),
15 stycznia Tego dnia czczona jest pamieC wielkiego przywOdcy ruchu o
prawa spoteczne. Obchodzone we wszystkich stanach.

URODZINY LINCOLNA, 12 luty Swieto ustawowe w wielu stanach.

DZIEII WALENTEGO (Valentines Day), 14 luty Tego dnia wymif.gia sic
stodycze, kwiaty i inne dowody uczuria.

URODZINY WASZYNGTONA (George Washington's Birthday) Trzeci
poniedziatek lutego, upamietnia zatotyciela i pierwszego prezydenta Stalow
Zjednoczonych. Swieto ustawowe w wiekszoki standw.

SRODA POPIELCOWA (Ash Wednesday) Pierwszy dzieri Wielkiego
Postu, zwykle w lutym lub marcu.

DZIEtI SW. PATRYKA (St. Patrick's Day), 17 marca Upamietnia gmierd
patrona Irlandii.

PRIMA APRILIS (April Fool's Day), 1 kwietnia Obchodzone podobnie jak
w Polsce.

NIEDZIELA PALMOWA (Palm Sunday) Niedziela przed N."*.-Akanocq.

WIELKI PI4TEK (Good Friday) Piqtek przed Wi-;lkanocq.

W;ELKANOC (Easter Sunday) Dzieri zmartwychstania Chrystusa czczony
przez Chrzekijan na catym gwiecie.

PASSOVER, 5-13 kwietnia* Swieto tydowskie znane jako Uczta
Wolnoki. Upamietnia opuszczenie Egiptu przez Zydow i ich wyzwolenie.
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Informator do Spraw Przesiedlenia / Rozdziat VII

DZIEN MATKI (Mother's Day) Pierwsza niedziela maja.

SHAVUOT, 26-27 maja* Swieto zydowskie upamietniakce 10 przykazati i
cal)? Torah.

DZIEN PAMIUI NARODOWEJ (Memorial Day) Ostatni poniedzialek
maja; gwieto obchodzone dla uczczenia pamieci poleglych w wojnach. Dzieti
ten zaczeto obchodzie podczas Wojny o Niepodlegloge.

DZIEN FLAGI (Flag Day), 14 czerwca Swieto obchodzone w niektorych
stanach, upamietniaj4ce przyjecie flagi amerykatiskiej przez Kongres
Kontynentalny w roku 1777.

DZIEN OJCA (Father's Day) Trzecia niedziela czerwca.

DZIEN NIEPODLEGLOSCI (Independence Day), 4 lipca Swieto
ustawowe obchodzone we wszystkich stanach._ Tego dnia w 1776 roku
przyjeto Deklaracje Niepodleglogci.

SWIU0 PRACY (Labor Day) Pierwszy poniedzialek wrzegnia. Swieto
ustawowe dla uhonorowania ameryka6skich pracownik6w. Jest ustawowym
gwietem we wszystkich stanach koticzqcym zwykle letnie wakacje.

ROSH HASHANA, 16-17 wrzegnia* 2ydowski Nowy Rok.

YOM KIPPUR, 24-25 wrzegnia* 2ydowskie gwieto obchodzone jako dzieti
pokuty, czczone poprzez modlitwe, post i skruche.

SUCCOTH, 30 wrzegnia-7 paidziernika*- 2ydowskie gwieto na
zakoticzenie zniw (kuczki tabernacles). Osmy dzieri Succoth znany jest jako
Shemini Atsereth,

SIMCHAT TORAH. 6 paidziernika* Swieto zydowskie upamietniaj4ce
Torah.

*Wszystkie iwieta zydowskie rozpoczynajq sig o zachodzie stotica poprzedniego dnia i
koticz4 o zachodzie stotica ostatniego dnia gwi4t. Daty wit zmieniaj4 sig co roku,
poniewai obchodzone s4 one wedlug kalendarza tydowskiego, ktOry raini sig od
kalendarza obowi4zuj4cego w USA.
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DZIE1I KOLUMBA (Columbus Day) Drugi poniedziatek paidziernika,
upamigtnia odkrycie Ameryki w 1492 roku. Jest ustawowym gwigtem w wielu
stanach.

WIGILIA WSZYSTKICH SWIETYCH (Halloween), 31 paidziernika Tego
dnia dzieci ubieraja sig w kostiumy i odwiedzaj4 domy w ich dzielnicy, proszqc
o stodycze i wyrz4dzaj4c psoty w razie niepoczgstowania.

DZIER WETERANA (Veteran's Day), 11 listopada Ustanowiony dia
uczczenia weteranOw amerykariskich sit zbrojnych. Jest gwigtem ustawowym
w wiekszoki stanOw.

SWIETO DZIUCZYNIENIA (Thanksgiving Day) Zwykle czwarty
czwartek listopada, gwigto wyrataj4ce wdziccznoga AmerykanOw za obfitok
ziemi. Na uroczystej kolacji spotywa sig tradycyjne amerykatiskie potrawy
jak indyka, stodkie ziemniaki, kukurydzg i ciasto z dyni. Tego dnia spotykajg
sig takie cate rodziny. Tradycja mdwi, ze iwigto to po raz pierwszy byto
obchodzone przez pierwszych osadnikOw. Dzieti ten jest ustawowym gwigtem
we wszystkich stanach.

BUZE NARODZENIE (Christmas Day), 25 grudnia Jest to gwieto religijne
i ustawowe, obchodzone we wszystkich stanach, upamietniajqce narodziny
Chrystusa.
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ROZDZI AL VIII

ORGANIZACJE DOBROWOLNE W USA

Mamy nadzieje, ze informator ten dostarczyt odpowiedzi na niektare
pytania. Zyczymy Patistwu dtugiego i szczegliwego Zycia w Ameryce.

Witamy i powodzenia!

AMERICAN COUNCIL FOR NATIONALITIES SERVICE ACNS
(Amerykatiska Rada do Spraw ROinych Narodowoki)

AMERICAN FUND FOR CZECHOSLOVAK REFUGESS AFCR
(Amerykatiski Fundusz dla UchodicOw z Czechostowacji)

BULDHIST COUNCIL FOR REFUGEE RESCUE AND RESETTLEMENT
(Buddyjska Rada do Spraw Przesiedlenia Uchodic6w)

CHURCH WORLD SERVICE CWS (Swiatowe Biuro Koiciotow)

HEBREW IMMIGRANT AID SOCIETY HIAS
(Towarzystwo Pomocy 2ydowskim Emigrantom)

IDAHO INTERNATIONAL INSTITUTE (Miedzynarodowy Instytut Idaho)

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE IRC
(Miedzynarodowy Komitet Uchodiczy)

IOWA REFUGEE SERVICE CENTER
(Centrum Pomocy Uchodicom w Iowa)

LUTHERAN IMMIGRATION AND REFUGEE SERVICES LI RS
(Luteratiskie Biuro do Spraw Imigracji Uchodicciw)

MIGRATION AND REFUGEE SERVICES
(Biuro do Spraw Uchodicciw i Migracji)

POLISH-AMERICAN IMMIGRATION AND RELIEF COMMITTEE PAIRC
(Polsko-Amerykariski Komitet Emigracyjny)
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PRESIDING BISHOP'S FUND FOR WORLD RELIEF PBF
(Biskupi Fundusz Uchodiczy)

TOLSTOY FOUNDATION TF (Fundacja Totstoja)

UNITED STATES CATHOLIC CONFERENCE USCC
.erj::ariska Konferencja Katolicka)

WORLD RELIEF OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS
WR (Biuro Uchodicze Narodowego Zrzeszenia Ewangelikciw)
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