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!دیدمآ شوخنیپمش-انابرا رديونیلیا هاگشناد هب

رتفد لوا

قیرطنیازادرادیعسامشهبییوگدمآشوخنمضنیپمش-انابرارديونیلیاهاگشنادنایناریایگنهرفنمجنا
ياربیتاعالطالماشتاکننیا.دنکيروآدایهدشهدیدتیمهازئاحیلبقنایوجشنادهبرجتقبطهکاریتاکن
ارامشهیلواتالاوسزايرایسبهچباتکنیا.تسا…ویکنابباسحوهاگشناديراداياهراکلیمکتوهناخهراجا
.دوش یمهیصوتادیکانآندناوخودهد یمخساپ

ودینکهعلاطمدتسرفیملیمیاقیرطزاامشياربهاگشنادهکاریتاعالطایمامتهکدیشابهتشادهجوتافطل
یخربردهلاسرههکیتارییغتهبهجوتابوتساهاگشنادامشعجرمنیرتربتعم.دیهدماجناارمزالياهراک
هباردوختاعالطاهشیمههکتسامزالدوشیمداجیافلتخمياههدکشنادیشزومآتاررقماصوصخنیناوق
.دیرادهگنزور

دنکلقتنمامشهبدیرادزایناهنآهبلواياههتفهرداصوصخهکاریتاکنرثکادحدرادشالتهچباتکنیاهچرگا
اهنآزانتفرگطابتراودناهدمآاجنیاهبامشزالبقهکیناتسودندرکادیپابهکدیشابهتشادرظنردیلو
تروصردودینکادیپاریناریاناتسودمینکیمهیصوتنیمهيارب.دنوریمشیپرتتحاررایسبناتیاهراک
نمجنادهدیمامشهبیناکمانینچهکییاههورگنیرتمهمزایکی.دیوشوضعهطوبرمياههورگرديدنمقالع
.تساICAراصتخاهباینایناریایگنهرف

Registered(هدشتبثییوجشنادداهنکیویعافتناریغداهنکینایناریایگنهرفنمجنا Student

Organization(ياههمانربيرازگربابنمجنانیا.دشسیسات1988لاسردهکتسايونیلیاهاگشنادرد
ونیپمش-انابرانکاسنایناریاریاسودیتاساونایوجشنادندروآمهدرگردیعسیگنهرفددعتموفلتخم
بذجنمجناتاموزلمزایکیاتسارنیمهرد.درادنارگیدهبیناریا)ياهگنهرفهدرخو(گنهرفیفرعم
زیندیدجيدورونایوجشناددوخياربهکتسانایناریاهعماجاباهنآندرکانشآودیدجیناریانایوجشناد
يونیلیاهاگشنادهبدیدجيدورویناریانایوجشنادياربهیلوايامنهارکیهچباتکنیا.تسادنمدوسرایسب
راودیمانایناریایگنهرفنمجنا.تساهدشيروآدرگنایناریایگنهرفنمجناردنایوجشنادطسوتهکتسا
يارباريرتشیبتاناکماورتینغياههعومجمدیدجياهدادعتسادورووهبرجتتشابناابلاسهبلاستسا
.دنکمهارفرهشنیانایناریاهدنیآياهلسنهبکمک
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هیصوتهبمودلصف.دزادرپیمرهشزايرصتخمیفرعمهبلوالصف.هدشمیسقتلصفدنچهبهچباتکنیا
ياربدیناوتیمدیاهدمایناکیرمآهبزونههکیتروصردوهدشهدادصاصتخااکیرمآهبرفسهبطوبرمياه
هراجازارهشنیاردیگدنزدرومردنایوجشنادتایبرجتموسلصفرد.دینکهدافتسانآزادوخرابنتسب
هبطوبرمياهراکهلمجزايراداياهراکهبمراهچلصف.دیددیهاوخارفلتخممزاولدیرخياهشوراتهناخندرک
یماهنآهبطوبرمتاکنوینامردياههمیبیسرربهبمجنپلصفرد.هدشهدادصاصتخاکنابوهاگشناد
لصفردهقرفتمتاکنيروآدایاباتیاهن.دنوشیمیفرعمهاگشنادفلتخمياهشخبمششلصفردومیزادرپ
.میناسریمنایاپهبارهچباتکمتفه

نایناریا یگنهرف نمجنا
نیپمش-انابرا رديونیلیا هاگشناد

2021 ناتسمز
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16                                                  لزنم قرب و بآ
16                                                              تنرتنیا
16                                              یمومع لقن و لمح

16سوبوتا
16ربوا /یسکات

Safe Ride17دیار فیس
17                                               ییاذغ داوم دیرخ
18یکاروخریغ مزاولدیرخ
18                                                      كاشوپ دیرخ
18                                                 لزنم مزاول هیهت
19                                      مود تسد لیاسو دیرخ
19                                                       نیشام دیرخ

20                                 يرادا ياهراک :مراهچ لصف
Orientations21

21                                           هاگشناد رد مان تبث
21                                                 ییوجشناد تراک
لیصحت عورش يارب هیلوا ياه مرف
22                                                         هاگشناد رد

I-9422 مرف
I-922 مرف

EPI Test22
22                 هاگشناد یلام ياه هنیزه کمک و دناف
 Social Security( یعامتجا تینما هرامش

Number: SSN(                                             22
23                                                       یکناب باسح

PNC23 کناب
U of I Community کناب

Credit Union23

بلاطم تسرهف

2                                                              رتفد لوا
6                       رهش يایفارغج :لوا لصف

Campus Town7
Downtown Champaign8

9نیپمش-انابرا ياوه و بآ
9                   هنالاس ياه همانرب و اه لاویتسف

Unofficial Day9

10                                  اکیرمآ هب رفس :مود لصف
11                                    رفس زا شیپ ياه هیصوت

11                                            یقرب مزاول
11           كاشوپ و سابل
11                                           ییاذغ داوم
11                         هناخزپشآ مزاول
11                             یکشزپ مزاول ووراد
12      اکیرمآ هاگدورف رد زاین دروم كرادم
12                                       نویسانیسکاو

12                                                 رفس ياه هیصوت
12                                          امیپاوه طیلب
12نیپمش-انابرا هب وگاکیش زا رفس
13نیپمش-انابراهاگدورف
13           راطق هاگتسیا و سوبوتالانیمرت

اکیرمآ رد یگدنز :موس لصف
14نیپمش-انابرا و
15                                                       لوا ياهزور
15                                                 هناخ ندرک هراجا
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35                     ینامرد زکارم و اه ناتسرامیب ریاس
Carle35 ناتسرامیب
OSF36 ناتسرامیب

Christie Clinic36
Francis Nelson36 کینیلک

اب ییانشآ :مشش لصف
37                                             هاگشناد ياه شخب
ISSS38یللملا نیب نایوجشناد سیفآ
38                                                         اههناخباتک

38                          هاگشناد یلصا هناخباتک
38                                   یسدنهم هناخباتک
39              یسانشراک نایوجشناد هناخباتک

Gym(                               39( یشزرو ياه هاگشاب
Illini Union39 نامتخاس
Legal Services40 سیفآ

Engineering Career Services (ECS)40
Surplus(                                          40( يراسمس
DRES40 سیفآ

41                                  هقرفتم تاکن :متفه لصف
42                          يرارطضا سامت هرامش و تینما
42ناگیارریغ ياهرازفا مرنسنسیال
42سپمک زا جراخ رد هلاقم دولناد
42                              هاگشناد رد یشزروتاقباسم
42                                           فورعم ياههمانزور
43                                          ناتسبات ياربیبایراک
44                                                             رخآ مالک
44                                                    هاگشناد هشقن

23                  کچ هتسد
23                                                       سردآ رییغت
24                                        هارمه نفلت طخ نتفرگ
24                                  یگدننار همانیهاوگ نتفرگ
scams(                                    24( اه يرادربهالک
25                                                همانیهاوگ نتفرگ
Credit( يرابتعا تراک Card(                            25

25                     يرابتعا تراک نتفرگ هوحن
25         الاب يرابتعا زایتما ظفح يارب یتاکن

26                           یتایلام ياههمانراهظا و اه مرف

OPT26 وCPT ،يزومآراک
Job(              27( لغش و )Internship(يزومآراک

Practice Training28
Curricular Practice

Training (CPT)28
Optional Practice

Training (OPT)29
STEM Extension of OPT30

،اه هاگنامرد :مجنپ لصف
31                                         همیب و ینامرد تامدخ
32                                                      هاگشناد همیب

32                             هاگشناد ینامرد همیب
33                    هاگشناد یکشزپنادند همیب
33                               هاگشناد کنیعهمیب

33                       همیب رد جیار تاحالطصا اب ییانشآ
34                                                  مهم هیصوت دنچ
McKinley35 نایوجشناد ینامرد زکرم
35                                    نایوجشناد هرواشم زکرم
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لوا لصف
رهش يایفارغج
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رهش يایفارغج :لوا لصف

هدیمانمه)Chambana(انابمشارصتخمهکنیپمش-انابرا

تختیاپ.تسايونیلیاتلایاردییوجشنادرهشکیدوشیم

وگاکیشنآرهشنیرتمهمودلیفگنیرپسارهشتلایانیا

 هب1867لاسردنیپمش-انابرارديونیلیاهاگشناد.تسا

يولقودياهرهشردییاطعاياه نیمززاداهن کیناونع

ChampaignوUrbana)نیپمش-انابراناونع هبمهاب

لاسردهاگشنادیلصامان.دشسیسات)دوش یمهتخانش

لیلدهب1885لاسرد.دوبيونیلیایتعنصهاگشناد1867

هاگشناددازآياهرنهويزرواشکنوچییاه هتشردوجو

رییغتيونیلیاهاگشنادهباردوخمانًامسريونیلیایتعنص

ات.دنامیقابلاس100هبکیدزنياربیمسرماننیا.داد

تیوهکیداجیاياربرهاظ هبنآمانهک1982لاس

انابرارديونیلیاهاگشنادهبهاگشنادهطوحمياربهناگادج

ناونع هبنانچمههاگشنادلاح نیااب.تفایرییغتنیپمش

ردودوش یمهتخانش"يونیلیا"ای"يونیلیاهاگشناد"

یفرعمUIUCناونعتحتنانچمهبوتاحفصزايرایسب

.دوش یم

7

Campus Town

اه نامتراپدرثکاهکتساهاگشناديزکرمتمسقنواتسپمک

سپمک.دن اهدشعقاونآردهاگشناديراداياهنامتخاسو

یمهتفگ)Green(نیرگنابایخفارطايهدودحمهبنوات

زاوهدشعورشنیپمشرد)Neil(لیننابایخزاهکدوش

نابایخ.دوشیمیهتنم)Wright(تیارنابایخهبقرش

دادعتاب،درادارنواتسپمکتیزکرمشقنهکنیرگفورعم

بوسحمهاگشنادتمسقنیرت غولشبالکوناروتسريدایز

عاونادیناوت یمدیتسهنوریبردندروخاذغلهارگا.دوشیم

وینیچياهاذغاتهتفرگدوفتسفزااهاذغزایفلتخم

ادیپنواتسپمکرداریکیزکموياهنایمرواخويدنه

نواتسپمکردزینیفلتخمياهبالک،ناروتسرربهوالع.دینک

نیبردMurphy’sاهنآنیبردهکدنروخیممشچهب

.تسارادروخربيرتشیبتیبوبحمزاارتکدودشرانایوجشناد

ياه نامتراپدهبندوبکیدزنتلعهبنواتسپمکنینچمه

اه وجشنادنیبیگدنزيارببوبحمقطانمزاهاگشناد

نیاردنامتراپآهراجاتمیقزینلیلدنیمههب.دشاب یم

نینچمه.دشاب یمدایزاه نامتراپآتیفیکهبهجوتابهدودحم

CountyوTargetياهریجنزهاگشورفود Marketرد

ياه دیرخدنناوتیمنایوجشنادهکدرادرارقنواتسپمک

.دنهدماجنااهنآزااردوخهرمزور



Downtown Champaign

یتیسروینویولیننابایخعطاقتلحمردنیپمشرهشزکرم

لانیمرت.درادیفلتخمياهناروتسرواهرابوهدشعقاو

وهدشعقاونیپمشنواتنوادکیدزنردMTDياه سوبوتا

زاوتساهدرکتحاررایسباررهشزاتمسقنیاهبیسرتسد

ایونامتراپآهراجايارببسانمقطانمزایکیظاحلنیا

روطهبنیپمشنواتنواد.دشاب یمبالکوناروتسرهبنتفر

چایپورتسمنایوجشنادنیببوبحمياهناکمزالومعم

ياهپاشیفاکواه بالک،اه ناروتسريارادودشاب یميد

صوصخهبرهشزاتمسقنیاتینمالاحنیااب.تساعونتم

هیصوتوهدشرتمکیتیسروینویولینعطاقتزاندشروداب

ددرتنیپمشنواتنوادفارطاردییاهنتهببشهکدوش یم

.دینکن
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نیپمش-انابراياوهوبآ

ومرگياهناتسباتابتسابوطرمياوهوبآياراد،هدحتمتالایا)Midwest(هنایمبرغياهرهشرتشیبنوچمه،نیپمشانابرا

هبودوریمرتارف)دارگیتناسهجرد32(تیاهنرافهجرد90زالاسردزور24طسوتمروطهبامد.یفربطسوتمودرسياهناتسمز

.دسریم)دارگیتناسهجرد-18(تیاهنرافهجرد0ریزهبهنالاسبشششردلومعمروط

هنالاسياههمانربواهلاویتسف

ندیديارب.دوشرکذهنالاسياههمانربواهلاویتسفیخربهدشیعسرهشهبطوبرمهحفصردنایناریایگنهرفنمجناتیاسبورد

.دینکهعجارم)icauiuc.org(نایناریایگنهرفنمجناتیاسهباهلاویتسفنیاتاییزج

Unofficial Day

سابليونیلیاهاگشنادنایوجشنادنیپمشانابراردکیرتاپتنسزورزالبقهتفهودلاسرهسرامهامرد
نیاتهجنیازاودنروخیمیلکلاتابورشمزورنیارديرایسبهدع.دننک یمرازگربینامهمودنشوپیمزبس
مهرگیدياهرهشزایتحیهاگ.دسر یمرظنهبصاخیلیخاکیرمآرد)تساهاگشنادنیاصوصخمهک(دادیور
.دنیآ یمنیپمش-انابراهباه نشجنیاردتکرشياربيا هدع
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مود لصف
اکیرمآ هب رفس
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ییاذغداوم

هارمههبيورسنکياهاذغدیناوتیملوازوردنچيارب

زاهدشکشخياهیزبسدیناوتیمنینچمه.دیشابهتشاد

هتسههکییاههویمهکدشابناتدای.دیروایبهارمههبناریا

اراهنآدیرادرگاودیشابهتشادنهارمههب)بیسلثم(دنراد

،کشرز،نارفعزلثمبایمکییاذغداوم.دیروخبامیپاوهرد

هکدینکهجوت.دیروایبهارمههبدیناوتیمياچایرابکشخ

ارمالقایخربهدحتمتالایايزرواشکترازونیناوققبط

ومیل،یهایگياههناددننام(دیروایباکیرمآهبدیناوتیمن

CBPوجتسجاب.)هدشنکشختاجیزبس،ینامع

Traveler Entry Formsمالقانیادیناوتیمتنرتنیارد

.دینکادیپار

هناخزپشآمزاول

يرادیرخاجنیازادیناوت یمارهناخزپشآلیاسوهکاجنآزا

رگایلو.تسینناریازایلیاسونینچندروآهبيزایندینک

یکبلعنناکتساسیورسایبوخيوقاچالثمیصاخياهزیچ

هبدیناوتندیاشنوچدیروایباراهنآدیرادیصاخيروقای

لوازوردنچيارب.دینکادیپبوختمیقاباراهنآیتحار

هارمههبيروخهویميوقاچکیولاگنچوقشاقدیناوت یم

.دیشابهتشاد

یکشزپمزاولووراد

ارنآهخسنتسارتهبدرادهخسنهبزاینهکدیرادییورادرگا

زانکسمياهصرقدرومردنینچمه.دیشابهتشادهارمههب

.دینکيراددوخرادنیئدکياهصرقنتشادهارمههب

نوچمه(اهتلایارثکاردنکسمصرقیلکتروصهبدنچره

.تسايرادیرخلباقهخسننودب)يونیلیا

اکیرمآهبرفس:مودلصف
رفسزاشیپياههیصوت

هارمههبتسارتهبهکاریلیاسوزایشخبتمسقنیارد

.مینکیميروآدایامشهبدیشابهتشاد

یقربمزاول

لیاسوهکدینکهجوت.تساتلو110اکیرمآردقربژاتلو

.دشابهتشادتقباطمژاتلونیاابدیروآیمهارمههبهکیقرب

.دیشابهتشادهارمههبییاکیرمآقربياهزیرپياربلیدبت

ریزرددیناوتیمارزایندروملیدبتوهخاشودزايریوصت

.دینیبب
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كاشوپوسابل

كاشوپتسارتهبناتسمزرددرسياوهوبآهبهجوتاب

-انابراهبهیوناژردرگااصوصخمدیشابهتشادهارمههبمرگ

اجنیاهبزییاپمرتياربهکیتروصرد.دینکیمرفسنیپمش

.دینکهیهتندیسرزادعبارمرگكاشوپدیناوت یمدییآیم

تیفیکوتمیقابدیناوتبالامتحاارمرچكاشوپانمض

اکیرمآزادیناوت یماركاشوپهیقب.دینکهیهتناریازابسانم

.دینکهیهت

11

I wish I had
warm clothes.
… and nuts!



اکیرمآهاگدورفردزایندرومكرادم

نادمچردارمهمكرادمریاسوI-20،ازیو،تروپساپ

یعس.دیهدرارقدیربیمامیپاوهلخادهبهکیفیکاییتسد

هارمه.دیشابهتشادهارمهيرالد1-5درخلوپیمکدینک

.دوش یمنهیصوترالد10000زارتشیبدقنلوپنتشاد

اکیرمآ هب رفس :مود لصفنایناریا یگنهرف نمجنا|نیپمشانابرا رد یگدنز يامنهار
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نویسانیسکاو

McKinley(هاگشنادتمالسزکرمتیاسزاارزایندرومياهنسکاوتسیل Health Center(تراک.دینککچ
زایضعب.دینکدولپآهطوبرمتیاسردمهارنآزايریوصتودیشابهتشادهارمههباردوخنویسانیسکاو
لوپهاگشنادهمیب.دینزباراهنآدیوشیمهاگشناددراوهکینامزدیابامشودرادندوجوناریارداهنسکاو
يورهاگشناددیشابهدزناراهنسکاوهمههکینامزاتدشابناتدای.دهد یمششوپلماکروطهباراهنسکاو
فذحایدیدجدحاوباختناهبرداقتروصنآردودراذگ یم)Hold(یسرتسدتیدودحمامشلیافورپ
.دیتسینینینچنیاياهتیلاعفرگیداییلبقياهدحاو

رفسياههیصوت

امیپاوهطیلب

هاگدورفنیپمش-انابرارهشهبکیدزنوبوخدصاقمزایکی

نآربهوالع.درادمانO’Hareهکتسوگاکیشیللملانیب

یمدییایبامیپاوهابنیپمش-انابرارهشدوخاتدیهاوخبرگا

هبمهسازگتردسالادرهشیللملانیبهاگدورفزادیناوت

ياهتیولواواهطیلبتمیقهبهجوتاب.دینکزاورپنیپمش

هتبلا.دییایبسالادایوگاکیشهبهکدیریگبمیمصتناتدوخ

اتیمکهلصافنوچتسوگاکیشنایوجشنادرثکاباختنا

ابناوتیمیتحارهبلکشمزوربتروصردودرادنیپمش

ییامیپاوه.دیسرنیپمشهبیهاتوکتدمردراطقایسوبوتا

هئارایبسانمتیفیکوتمیقابياهزاورپالومعمرطق

.دهد یم

ياهروشکردپاتساودامشزاورپریسمرگاهکدشابناتدای

.دیرادنگنشيازیوهبزایندشابهتشادییاپورا

نیپمش-انابراهبوگاکیشزارفس

ابمهدینکهدافتساامیپاوهزامهدیناوتیمراکنیايارب

Peoriaياهسوبوتا Charterزایبیرقتنامز.دییایب

تعاس4نیپمشینارسوبوتالانیمرتاتO’Hareهاگدورف

هبوتسارالد30رضاحلاحردسوبوتاطیلبتمیق.تسا

دوش یمهدادناگیارتروصهبنادمچ2لمحهزاجاامش

هتبلا.)دیهدبدیابرالد5مادکرهیفاضاياهنادمچيارب(

یمنتفایردياهنیزهcarry-onياهنادمچياربالومعم

Peoriaتکرشياهسوبوتارد.دننک Charterتنرتنیا

تسدزاتروصرد.تسادوجومقربزیرپالومعموسلریاو

تخادرپابودیریگبسامتتکرشابدیناوت یمسوبوتانداد



تروصرداتدیشابسامترداکیرمآردیناتسودابلبقزامینک یمهیصوتراکنیايارب.دیریگبرگیدنامزکیياربیتیلبرالد10

.دیهدماجنااراهتخادرپدیناوتبلکشمزورب

Willardنیپمش-انابراهاگدورف Airport

نتفريارب.دینکهدافتساربواویسکاتاییصخشنیشامزادیابنآهبدمآوتفرياربودرادرارقنیپمشرهشبونجردهاگدورفنیا

Googleردتسارتهبدیراديرگیددصقمهکیتروصرد.دینکهدافتساهاگدورفنیازادیناوت یمسالادایوگاکیشهب Flightای

وگاکیشهبنیپمشهاگدورفزاطیلبهنیزهالومعمهکارچدییامنیسرربمهاردصقمنآهبوگاکیشزازاورپياهتمیقهباشمياهتیاس

هبامیپاوهاباجنآزاودیوربوگاکیشهبراطقایسوبوتاابهکتساهفرصهبیهاگوتساالابطاقنریاسهبوگاکیشزازاورپتبسنهب

.دیوربرگیدياهرهش

نیپمش-انابراراطقهاگتسیاوسوبوتالانیمرت

Illinoisوتسا)نیپمشنواتنوادرد(ینارسوبوتالانیمرتلحمنامهردنیپمش-انابراراطقهاگتسیا Terminalدوش یمهدیمان.

.دینکوجتسجتنرتنیاردیتحارهبدیناوت یمارطیلبهنیزهواهراطقتکرحتعاس

اکیرمآ هب رفس :مود لصفنایناریا یگنهرف نمجنا|نیپمشانابرا رد یگدنز يامنهار
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موس لصف
اکیرمآ رد یگدنز

و
نیپمش-انابرا
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نیپمش-انابراواکیرمآردیگدنز:موسلصف

لواياهزور

ياه مرف.دینکمادقارتدوزهچرهدیا هتفرگنهناخرگا.دوشتحارناتلایخاتدیهدماجنااريراداياهراکلواياهزورردتسارتهب

رد.دینکدراوهاگشنادمتسیسردارنآهرامشودینکزابیکنابباسح.دینکلیمکتارنویسانیسکاوودینکرپارهاگشنادهبطوبرم

تکرشهبفظومامشنینچمه.دینکمادقا)SSN(یعامتجاتینماهرامشنتفرگياربتقوعرسارددیرادارشطیارشهکیتروص

Taxياهسالکرد Status Reviewرثکادحخرنابامشتایلامتروصنیاریغرد.دوشیمرازگربهاگشنادفرطزاهکدیتسه

ونیرگنابایخ،اذغهیهتيارباه ناکمنیرتکیدزن،نینچمه.)دوشهعجارممراهچلصفردهطوبرمشخبهب(دوشیمهبساحم

Illiniنیمزریز Unionدوبدنهاوخ.
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هناخندرکهراجا

Tenantتیاسهبهراجاهرابردهاگشناديامنهاريارب

Unionردرهشبولطمقطانمیلکروطهب.دینکهعجارم

لامشعلضهکدنوشیمعقاوعبرمکیرد،هاگشنادیکیدزن

Universityنابایخنآ Avenue،نابایخنآبونجعلض

Florida Avenue،نابایخنآیبرغعلضNeil Street

Vineنآیقرشعلضو Streetقطانمردهتبلا.تسا

.دنراددوجویبوخوبسانمياههلحممههاگشنادزارترود

پملگوگیتحایواهتیاسردوجتسجابدیناوت یم

.دینکادیپاربوخياهعمتجم

هکیناسکاباهنآهراجاياربمادقازالبقمینکیمداهنشیپ

هکیتروصرد.دینکتروشمدننک یمیگدنزرهشنیارد

هدکشنادیکیدزنردایتسارتهبدیرادننیشامدیرخدصق

هقیقد15رثکادحهکییاهناکمالثم(دیریگبهناخناتدوخ

لقنولمحدوجوزاهکنیاای)دنرادناتهدکشناداتيورهدایپ

وربورهشقنرد.دینکلصاحنانیمطالتاشایسوبوتااب

.دینیببارهاگشنادیکیدزنردهدشهراشاهقطنمدیناوت یم

:رهشردرادفرطرپینوکسمياهعمتجمزایخرب

• Fairlawn Village

• Parkside Apartments

• Willow Springs Condos

• The University Group (company)

• Capstone Quarters

• Amber Pointe Apartments

• Hunters Pond

هبدیناوتیماههناخواه نامتراپآزایتسیلندرکادیپيارب

ياربو.دینکهعجارمwww.apartments.comتیاس

لاسالثم(نامتخاسرهدرومردیبناجتاعالطاتفایرد

تیاسزادیناوت یم)...ودحاورهتحاسمایتخاس

www.zillow.comدییامنهدافتسا.



یمومعلقنولمح

سوبوتا

همهزادنناوتیميونیلیاهاگشنادنایوجشنادیمامت

ناگیارتروصهبنیپمش-انابرايرهشنوردياهسوبوتا

هارمههبییوجشنادتراکهکمهیتروصرد.دننکهدافتسا

تکرحهمانرب.تسارالد1سوبوتارههنیزهدیشابهتشادن

ياهنشیکیلپاقیرطزادیناوتیمارفلتخمياهسوبوتا

CUهلمجزایفلتخم Transit)ایوGoogle Maps(

.دینیبب

2(هنازوردودحمانياهطیلبدنناوت یممدرممومعنینچمه

Illinoisزاار)رالد84(هنالاسو)رالد20(هناهام،)رالد

TerminalنشیکیلپازاایوTokenTransitدننکهیهت.

ربوا/یسکات

زادیناوتیم)Lyft(تفیلای)Uber(ربوانشیکیلپابصناب

وگاکیشونیپمش-انابرارهشهلمجزااکیرمآقطانمرثکارد

ياهزوررداصوصخ.دیوشاجهباجرهشلخادردیتحارهب

ياربیمومعهیلقنلیاسوابدمآوتفرهکیفرباییناراب

یسکرگا.دشابرتراوشدتسانکممینالوطياه،تفاسم

عاجراتفیلایربوانشیکیلپازاهدافتساياربارامش

)Refer(دهاوخهدادیفیفختامشيودرههبالومعمدهد

.دش

لزنمقربوبآ

ندرکلصونیپمش-انابرارداههناخزايرایسبردالومعم

دیابامشراکنیايارب.تسارجاتسمهدهعربلزنمقربوبآ

Amerenتکرشتیاسبوردلاترپکی)زاگو(قربيارب

Illinoisقربسیورسهکدیهدتساوخردودینکداجیا

.دوشزاغآرتدوزهچرهامشيارب

Illinoisتیاسبوردزینبآيارب American Water

ابسردآرییغتوهراجاهرودمامتااب.دیهدماجناارراکنیا

اه تکرشنیاهبندزگنزایاهتیاسبونیاهبنتفر

.دیهدباریلبقسردآياربتامدخعطقتساوخرد

تنرتنیا

ياربارتنرتنیادنهد یمهراجاهناخهکییاه تکرشزایضعب

ییاه هناخيارب.دوش یمرکذدادرارقردودننک یممهارفامش

Xfinityتکرشزادیناوتیمدننک یمنهئاراتنرتنیاهک

کیناشتیاسبوردادتباراکنیايارب.دیریگبتنرتنیا

حرطدرومردناتناتسودزاسپسودینکتسردلیافورپ

زايدایزياهرفآالومعم.دینکلاوساهنآرادفیفختياه

رددیناوت یمناراهنآهمههکدوش یمهئاراXfinityفرط

.دینیببتیاس
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:رهشلخادياهینفلتیسکاتیخرب

• Nomad Rides (815-435-0123)

• Abel Cab Taxi (217-600-0690)

• Classic Cab Taxi (217-979-8741)

• Datta Taxi (217-418-4568)

Safe(دیارفیس Ride(

وبشرخآياربلقنولمحناگیارسیورسکیدیارفیس

درومنیا.تسايونیلیاهاگشنادنایوجشنادياربدادمابلیاوا

ایو(سپمکطیحمردرورموروبعياربیبسانمهنیزگ

زاتسیابیمهدافتسايارب.دشابیم)سپمکهبکیدزن

MTDنشیکیلپا Connectزادعبالومعم.دینکهدافتسا

امشهبینیمختنامزکیدصقموادبمسردآندرکدراو

رضاحادبمناکمردنامزنآردتسیابیمهکدوشیمهداد

.دیهدناشننوهدننارهباردوخییوجشنادتراکودیشاب

تسیابیمرثکادحدیارفیستساوخردياربهکدینکتقد

زاهدافتساهبمزلمامشتروصنیاریغرددیشابرفنهس

بشودیتسهاهنتهکیعقاومرد.دوبدیهاوخسوبوتا

لصفرداصوصخودیرادارسیفآزانتشگربدصقتقورید

.تسابوخرایسبهنیزگکیدیارفیسناتسمز
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ییاذغداومدیرخ

هدشفیرعتناریاردهکیلکشهبتکرامرپوساکیرمآرد

یشورفهدرخياهریجنزياههاگشورفضوعرد.درادندوجو

اههاگشورفنیاهلمجزا.دنراددوجوفلتخمداومهضرعيارب

,Walmartهبناوتیم Meijer, Aldi, Schnucksو

Save A Lotیشورفهدمعوگرزبهاگشورفود.درکهراشا

Sam's ClubوCostcoابهکدراددوجورهشردزین

.درکدیرخاهنآزاناوت یمهنالاستیوضعهنیزهتخادرپ

ابرتکچوکاتبسنهاگشورفکیهاگشنادیکیدزنردنینچمه

Countyمساهبدراددوجورتشیبیکدناياهتمیق

Market.هکيداومای(ياهنایمرواختالوصحميارب

هبدیناوت یم)دننک یمهدافتسااذغتخپياربالومعماه یناریا

Internationalهاگشورف World Harvestدینکهعجارم

Strawberryمساابهک Fieldsدوش یمهتخانشزین.

زایضعبهیهتياربیبسانمهنیزگزینAM-KOهاگشورف

.دشابیمدوشیمهدافتسایناریاياهاذغردهکيداوم

هبدیناوت یملالحدنفسوگتشوگهیهتياربنینچمه

Sam'sياههاگشورف ClubوCostcoوMeijerو

Schnucksهاگشورف.دینکهعجارمBombay Market

وگاکیشزاهدز خیریغغرموتشوگعاونایگتفهتروص هبمه

.دوشهدادشرافسشیپزاتسیابیمهکدنک یمهضرع

وکگنسنانهلمجزارگیدییاذغداومیضعبهیهتيارب

)2021لاس(رضاحلاحردزین…وتسامويربرب

ياهرهشياههاگشورفزاشرافسياربیمارگلتياههورگ

اهنآزادیناوت یمنایناریاابییانشآابهکدراددوجورگید

.دننکوضعهطوبرمياههورگردارامشدینکتساوخرد
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یکاروخریغمزاولدیرخ

یمهناخزپشآلیاسوایریرحتلامزاوللثمیلیاسودیرخيارب

هدافتسا…وریام،تراملاوياههاگشورفنامهزادیناوت

هبدیناوت یمنازرایلیخلیاسونتفایياربنینچمه.دینک

Dollar Treeطقفهاگشورفنیاهکارچدینکهعجارم

هباشممزاولووداکيارب.دنک یمهضرعيرالدکیسانجا

Hobbyهبيرسدیناوت یم LobbyوMichaelsدینزب

يدودحملکشهبهکشلابووتپوکشتلثمیلیاسوياربو

دیناوت یمدنوشیمهضرعمهاههاگشورفریاسوتراملاورد

,Bedزا Bath & Beyondدینکدیرخ.

Homeزادیناوت یمیتعنصتالآرازباهیهتيارب Depotو

Lowe’sهیصوتمهنیشاملیاسوهیهتيارب.دینکهدافتسا

دینکچرسنیالنآتروصهبارزایندرومتاعطقادتبامینک یم

رههبیلودنتسهرتنارگرهشياههاگشورفردالومعمنوچ

Autoياههاگشورفلگوگردوجتسجابلاح Parts
.دینکادیپدیناوتیمرهشفلتخمياهتمسقردیفلتخم

كاشوپدیرخ

زااکیرماردناوتیمارناتسمزوناتسباتبسانمياهشفک

,Nikeدننامنیالنآياههاگشورف Adidas,

Timberlandياهتمیقابدیرخزکارمریاسایو…و

دیرخزکرمنیپمشرهشرد.درکهیهتبسانم

Marketplaceلباقیتحارهبمهسوبوتاابودرادمان

رهشردمهرگیددیرخزکرمکینآربهوالع.تسایسرتسد

Tuscolaهکدشابهتشادییاهدنربتسانکمم(دراددوجو

اجنآهبنتفريارب.)دینکادیپاراهنآدیناوتنسیلپتکرامرد

.دینکهدافتساياهیارکاییصخشنیشامزادیاب

لزنممزاولهیهت

ياههاگشورفزادیناوت یملزنمياربونلیاسوهیهتيارب

ياههاگشورفزاهکنیاایدینکهدافتساتراملاولثمیلومعم

راکنیاصوصخمهکLowe’sوIKEAلثميرتهب

هشیمههکدشابناتدایتروصرهرد.دینکدیرخدنتسه

.دراددوجومهنیالنآدیرخناکما
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نیشامدیرخ

دنهد یمحیجرتنایوجشنادزايرایسبکچوکياهرهشرد

ماودیناوت یمنیشامدیرخيارب.دنشابهتشادیصخشنیشام

اروننیشامدیناوت یمهوالعهب.دیریگبكدنارایسبهرهباب

مودتسدنیشامدیرخياربنینچمه.دیرخبیطسق

رد.دینکادیپنیشامكوبسیفایتسیلزگیرکزادیناوت یم

تارظنتسارتبسانمامشياربینیشامهچهکنیادروم

دارفاابنیشامنتفرگزالبقتسارتهب.دراددوجویفلتخم

هچهکنیارظنزامه،دینکتروشمناتدوخدامتعادروم

صاخشازادیرخایآهکرظننیازامهودیریگبینیشام

هبمادقازالبقتسارتهب.نیشامياهرلیدایتسارتهبيداع

بوهبهعجارم،ناتسودزاوجوسرپابنیشامدیرخ

زاDMVتیاسبونینچمهوهمیبياهتکرشتیاس

وندرکرتسیجروتایلام،همیبدننامیبناجياههنیزه

.دینکلصاحنانیمطاكالپ

زابسانمتیفیکابمودتسدلیاسودیناوتیمنینچمه

FacebookایCraigslistرگانآربهوالع.دینکادیپ

دنراداررهشنیازاناکملقندصقهکدیسانشباریناسک

اهنآزابسانمیلیختمیقاباریلیاسودیناوتبتسانکمم

هعماجابادتبانامهزاتسارتهبراکنیايارب.دیریگبمه

اتدیوشوضعهطوبرمياههورگردودیوشانشآاجنیانایناریا

.دینیببعقومهباررابخاتسدنیا

مودتسدلیاسودیرخ

نینچمهوكوبسیفMarketplace،یکوبسیفياههورگ

Craigslistتیاسبو Chambanaالومعم.دینککچار

هیهتبسانمتمیقابارمودتسدفلتخملیاسودیناوتیم

هکدرادSurplusشخبکیهاگشنادنآربهوالع.دینک

ایروتینامایراکیلدنصهلمجزا(یفلتخملیاسودیناوتیم

تفایردناگیارتروصهبار)نآهبطوبرمتاعطقوپاتپل

.دینک

-Dumpهمانربکیلاسرهزییاپمرتلیاواردنینچمه

and-Runارمودتسدلیاسودیناوت یمهکدوش یمرازگرب

هخرچودهیهتيارب.دینکهیهتاجنآزانییاپياهتمیقاب

Bikeزادیناوت یممهنآتاریمعتومودتسد Project

ودرادرارقانابراردهزاغمنیا.دینکهدافتساودیریگبكارتشا

ریمعتيارباهنآتالآرازبازادیناوتیمنآكارتشانتشاداب

یماهنیاربهوالع.دینکهدافتسالاسلوطرددوخهخرچود

Habitatياههیریخزادیناوت RestoreوGoodwill

.دینکدیرخمه
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مراهچ لصف
يرادا ياهراک
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يراداياهراک:مراهچلصف

Graduateزاهدافتساتالاوسهبخساپياربعبنمنیرتهب

Handbookنیناوقتاییزجهلاسرههکتساهاگشناد،

لیافودوش یمپاچنآردطبترمتاعالطاریاسوطیارش

نیارددوجونیااب.تسادولنادلباقهاگشنادتیاسردنآ

.درکمیهاوخرورمارمهمتاکنزایخربامنهار

Orientations

نایوجشنادهفراعمياربیمسارملاستسخنياهزوررد

يدایزدیفمتاعالطاودوش یمماجناهاگشناددیدجيدورو

اهنآهمهردهکدینکشالت.دوش یمهدادنایوجشنادهب

هکدیتسهییاه هدکشنادردرگانینچمه.دینکتکرش

طوبرمیشزومآتاسلجرددیرادزاینالومعمدنرادهاگشیامزآ

نیناوقاه نیاربهوالع.دینکتکرشهاگشیامزآردینمیاهب

هعلاطمهدکشنادتیاسبوزاتقدهباردوخهتشرهبطوبرم

یتارییغتراچدلاسرهنیناوقهکنیااصوصخ،دییامرف

.دینکزورهباردوختاعالطاهکتسامهمرایسبودنوش یم

هاگشنادردمانتبث

یلیصحتهتشرCoordinatorییامنهارياربدرفنیرتهب

زاامشابلیصحتعورشزاشیپالومعم.تسامشنامتراپدرد

دنهاوخارمزالتاعالطاوتفرگدنهاوخسامتلیمیاقیرط

Graduateسیفآودنینچمه.داد Collegeو

Undergraduate Collegeدنهاوخییامنهارارامشمه

ودینکهعجارماهنآتیاسهباهشخبنیاابطابترايارب.درک

.دیریگبسامتاهنآابلیمیاقیرطزاای

Graduate College: grad@illinois.edu

Undergraduate College: admissions@illinois.edu
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ییوجشناد تراک

Illiniهبدیابییوجشنادتراکهیهتياربرضاحلاحرد

BookstoreنابایخردعقاوWrightهتبلا(دینکهعجارم

یخربياهتمیق.دینکنهلجعدیرخياربدیرادزاینيزیچرگا

یمارییوجشنادتراک.)تسادایزیمکهاگشورفنیامالقا

زابزادعب(مهPNCکنابتراکتیبدناونعهبدیناوت

دیشابهتشادرطاخهبنینچمه.دینکهدافتسا)باسحندرک

لحمنامهردامشزاییوجشنادتراکيورسکعياربهک

هرهچوسابلابتسامهمناتیاربرگاودنریگ یمسکع

.دیوشرضاحبسانم

Illini Bookstore

https://grad.illinois.edu/handbooks-policies


لیصحتعورشياربهیلواياهمرف

I-94مرف

تروپساپتاعالطاابنیالنآتروصهبدیناوتیمارمرفنیا

اکیرمآهبامشدوروهبطوبرمتاعالطايواحودینکدولناد

.تسا

I-9مرف

RAایTAناونعهبهاگشنادردراکعورشياربمرفنیا

)قوقحتفایرديارب(امشراکهبعورشخیراتوتسايرورض

يدجارنآ.دوش یمرکذمرفنیاردهکتسایخیراتنامه

يرادارتفدهبهعجارمابرهشهبدوروودبردودیریگب

.دییامنتبثولیمکتارنآدوخهدکشناد

EPI Test

ناونعهبراکعورشياربیسیلگنانابزیهافشنومزآنیا

ردمینکیمهیصوتنیمهيارب.تسامزال)TA(رایسیردت

عقومردرگایتحدینکمانتبثنومزآنیاياربتصرفنیلوا

هدنیآردرگاهکدینکنشومارف.دیتسینرایسیردتمانتبث

.دیشابهدادارنومزآنیاامتحدیابدیوشرایسیردتدیهاوخب

رتالابو24امشلفاتنومزآSpeakingشخبهرمنرگا

.تسیننومزآنیاهبيزاین)شیپلاس2لفاترثکادح(دشاب

هاگشنادیلامياههنیزهکمکودناف

رگاودوشیمهدادTAایRAتروصهبامشدنافرگا

67-25هزابرددادرارقردامشAppointmentدصرد

اهFeeیخربوهیرهشزاندشفاعملماشدشابدصرد

.دشدیهاوخ

زیراونایوجشنادباسحهبهامرهمهدزناشهاگشناددناف

زورنیرخآرددشابلیطعتمهدزناشهکیتروصردودوش یم

.دنوش یمزیراواه قوقحنآزالبقيراک

مرترهرداهFeeیخربتخادرپهبفظومنایوجشنادمامت

اهنآتاعالطاوغلابمتایئزجهبعجاررتشیبتاعالطا.دنتسه

Graduateوهاگشنادتیاسرددیناوتیمار Handbook

.دینیبب

Social(یعامتجاتینماهرامش Security

Number: SSN(

ياربهکتسایمقر9هرامشکییعامتجاتینماهرامش

دناوت یمدننک یمتنوکساکیرمآردینوناقهکیناسکمامت

ردامشییاسانشهرامشنیرت مهمهرامشنیا.دوشرداص

يرابتعاتراکدیناوت یمننآنتشادنودبوتسااکیرمآ

دارفارایتخاردارنآودینکتبقارمنآزایلیخ.دیریگب

کمکISSSزارتشیبياه ییامنهاريارب(.دیهدنرارقرگید

.)دیریگب

كرادمیمامتنتشادتسدردابدیابهرامشنیانتفرگيارب

Socialهبمزال Security Administration (SSA)

زادیناوت یماجنآهبنتفريارب(دینکهعجارمنیپمشرد

رایسبالومعمهکدشابناتدای.)دینکهدافتسامهسوبوتا

.تسارتهبدیورباجنآهبرتدوزحبصهچرهوتساغولش

بوهبSSNنتفرگياربمزالكرادمزایتسرهفندیديارب

.دینکهعجارمهاگشنادISSSتیاس
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یکنابباسح

تینماهرامشهبیکنابباسحندرکزابياربیلکروطهب

هبعشPNCکنابهتبلا.دیرادزاینSSNنامهاییعامتجا

ندشرضاحاتدیناوت یممهییوجشنادتراکابهاگشناد

SSNدینکنشومارفیلودینکزابباسحتقومتروصهب

دینکمالعاکنابهبارنآدیابSSNنتفرگزادعبهک

یلامقباوسدیابتراکتیدرکنتفرگياربهکاصوصخ(

باسحاهنآردیناریانایوجشنادهکییاهکناب.)دیشابهتشاد

اهنآيودرهوتساریزکنابودزایکیالومعمدننک یمزاب

.دنهد یمهئارازینيرابتعاتراکیکنابباسحربهوالع

باسحندرکزابياربارامشناتناتسودزایسکرگانینچمه

هیدهناونعهبیغلبمالومعمدشابهدادعاجرااهکنابنیارد

.دشدهاوخهدادامشيودرههب

PNCکناب

Illiniورهشردکنابنیاهبعش Bookstoreودراددوجو

باسحدننکیمتفایردهنایهامدنافهکینایوجشناديارب

دیناوتیمکنابنیارد.دنک یمحاتتفا)دزمراکنودب(ناگیار

هبدوخییوجشنادتراکزادوخباسحهبندرککنیلاب

.دینکهدافتسا)کنابرباعتراک(تراکتیبدناونع

U of I Community Credit Union

ماوتفایرديارب.دهدیمهئارایعونتمياهماوکنابنیا

مادقامهدینکیمزابباسحهکيزورنامهرددیناوتیم

Credit(يرابتعاتراکنیلوانتفرگياربنینچمه.دینک

Card)دینکهعجارمکنابنیاهبدوشیمهیصوت.

23

Check(کچهتسد Book(

زامهکچهتسددیناوتیميراجیکنابباسحندرکزاباب

رگا.دیشابکچهبطوبرمنیناوقبقارم.دینکتفایردکناب

نکمماریزدینکنلوبقکچوازادیسانشیمناریصخش

ودوشهتشاذگامشباسحهبیتشگربکچتیلوئسمتسا

.دوربلاوسریزامشیلامرابتعا

سردآرییغت

تیدپآفلتخمياهتیاسردارنآامتحسردآرییغترهاب

تراکياهتکرشوکنابوهاگشنادياربهلمجزا،دینک

هدحتمتالایاتسپتیاسردنینچمه.DMVويرابتعا

)USPS(ياههمانهکدیهدبارسردآرییغتتساوخردمه

.دوشهدادلیوحتامشدیدجسردآهبیلاسرا
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تنوکسلحمسردآهکدیهدهئارایکرادمدیابنآربهوالع

وزایندرومكرادمتسیلندیديارب.دننکدییاتارامش

.دینکهعجارمDMVتیاسهبرتشیبتاعالطابسک

Writtenشخبودناحتما TestوRoad Testدراد.

Illinois(هماننییآهچباتکتسارتهبیبتکشخبيارب

Rules of the Road(بصنابنینچمه.دیناوخبار

Illinoisهبطوبرمياهنشیکیلپا DMV Permit Test

ناحتمانداديارب.دینیببارهماننییآناحتماهنومندنچ

ودیوربDMVهبمزالكرادمهمهنتشادتسدردابدیاب

هباتدینکساپاجنامهياهرتویپماکقیرطزااریبتکنومزآ

Drivingامش Permitامشتیمرپنتشاداب.دوشهداد

Roadنومزآردراب3دیناوتیم Testدینکتکرش.

امتحدیابدیشابهتشادنیرمتهبزاینهکیتروصردنینچمه

همانیهاوگهکرفنکینیرمتماگنهودیشابهتشادتیمرپ

تمسقياربهکدینکنشومارف.دشابهتسشنامشرانکدراد

ناتتسودایناتدوخنیشامابهکدیرادزایننومزآیگدننار

.)درادننومزآياربینیشاميومايد(دیهدناحتما

)Scams(اهيرادربهالک

Socialرتفدزاسامتياعداجیارياهيرادربهالکزایکی

Securityدینکهجوت.دشاب یمUS Social Security

Administrationطقفودریگیمنینفلتسامتهاگ چیه

رگیدجیاردراوم.دنک یمهبتاکمهمانوتسپقیرطزاطقفو

هبالومعمهکتساIRSاکیرماتایلامهرادامانزاهدافتسا

ودراددوجویلکشمامشیتایلامهمانراهظارددنیوگ یمامش

اهسامتعوننیاهبزگره.دننک یمدقنلوپتساوخردسپس

زاینتروصردمهتایلامهراداهکدشابناتدایودینکندامتعا

.دنک یمهبتاکمامشابهمانقیرطزاطقف

هارمهنفلتطخنتفرگ

هلمجزاVerizonوT-mobileوAT&Tياهتکرش

زااردوختراکمیسدیناوت یمهکدنتسهیفورعمياهروتارپا

مههرامشرییغتنودبروتارپارییغتيارب.دینکتفایرداهنآ

مامتاتساوخردودینزبگنزدوخیلعفروتارپاهبتسایفاک

تخادرپابودینکهعجارميدعبروتارپاهبودیهدبتامدخ

ردیلصالماع.دینکهدافتسااهنآهکبشزاهطوبرمغلبم

هئاراامشهبهکتسایتنرتنیامجحاهروتارپاخرننییعت

سامتتامدخاهتکرشنیاياه حرطرثکاردهکارچدوش یم

تسارتهب.دوش یمهضرعدودحمانتروصهبکمایپویتوص

ودینکبسکتاعالطانایوجشنادزادیدجطخنتفرگيارب

يازاردیهاگ.دینکادیپاراهتکرشبوخياهداهنشیپ

یعاونادیرخياربفیفختمهيرادقمصاخحرطکینتفرگ

زاهدافتساياربنینچمه.دوش یمهدادامشهباه یشوگزا

Familyياهحرط Plan)کیياربیهورگتخادرپینعی

یهورگدراوایودیشابطابتراردرگیدنایوجشناداب)حرط

هورگکیناتدوخهکنیاایهدشلیکشتلبقزاهکدیوش

هبدیناوت یمرتشیبتاعالطابسکيارب.دیهدلیکشت

.دینکهعجارماهروتارپاتیاس بو

یگدننارهمانیهاوگنتفرگ

ربتعمییاسانشتراککییگدننارهزاجاربهوالعهمانیهاوگ

ياهزاورپياربدیناوتیملاثميارب.دوش یمبوسحمزین

دیدجنوناققبطهتبلا(دینکهدافتسانآزازیناکیرمآیلخاد

Realهبارهمانیهاوگدیاب IDدیناوتباتدیشابهدرکلیدبت

نتفرگيارب.)دینکهدافتسانآزاامیپاوههبندشراوسيارب

.دیشابهتشادیعامتجاتینماهرامشدیابهمانیهاوگ
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الابيرابتعازایتماظفحياربیتاکن

:دننک یمکمکتراکتیدرکزایتماندربرتالابهبریزتاکن

يرابتعاتراکرتشیبدادعتنتشاد•
نیرتیمیدقوتسارتهبدینکزاغآارتراکتیدرکزاهدافتسارتدوزهچره(تراکنتشادرتشیبنامزتدم•

)دیدنبنتسارتهباردوختراکتیدرک
ماونتفرگ•
عقومهبباسحهیوست•
Credit(نیالتیدرکرادقمزادصرد30فقساتهدافتسا• Line(
Hardرتمکدادعتنتشاد• Inquiryریخالاسکیرد

Creditيرابتعاتراک Card

زاهکتسااکیرمآردیلامتالیهستزایکیيرابتعاتراک

هیوسترابکییهامارناتیاههنیزهدیناوت یمامشنآقیرط

لوطرد،تدمهاتوکماوکیدننام،هرهبتخادرپابایودینک

یلامتاعالطايرابتعاتراکنوچ.دینکهیوستارنآنامز

زایکیناونعهبدهد یمرارقاه تکرشرایتخاردارامش

هدافتسانآزاامشندوبباسحشوخياربمهمياهروتکاف

دناوت یمیلامویکنابتالیهستریاسنتفرگياربودوشیم

Credit(امشزایتما.دنکناتکمک Score(ياهتراکرد

نازیمهدنهدناشنوتسا850و300نیبددعکیيرابتعا

يالابارناتزایتمادینکیعس(تسامشندوبباسحشوخ

اباه،تکرش،تالیهستنتفرگياربهدنیآرد.)دیرادهگن700

هباردوخیلامتالیهستنازیموهرهبخرنددعنیاهبهجوت

اردوخزایتماهکتسامهملیلدنیمههب.دننک یمهئاراامش

.دیرادهگنالاب
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يرابتعاتراکنتفرگهوحن

رد.درادزاینیلامهنیشیپزایصاخرادقميرابتعاتراکره

نتفرگزادعبهامدنچالثم(دیرادنياهنیشیپچیههکادتبا

SSN(هبزاینهکییاه تکرشزادیناوت یمhistoryیلام

باسحنآردهکیکنابایوDiscoverدننامدنرادنيدایز

U(دیراد of I Credit Unionدوش یمهیصوتالومعم(

تراکشدوخهکیسکرگاالومعم.دیریگبيرابتعاتراک

عاجراتراکنتفرگياربارامشدرادارتکرشکیيرابتعا

وتشاددیهاوختراکنتفرگياربيرتهبسناشمهدهد

.دوش یمهدادامشيودرههبهیدهناونعهبیغلبممه

ياربدیناوت یمتراکتیدرککیزاهدافتسایتدمزادعب

یلامهنیشیپهبزاینهکرگیدياه تکرشزاییاه تراکنتفرگ

یسرربياربدیشابهتشاددایهب.دینکمادقادنراديرتشیب

رابرهامشهبماوایيرابتعاتراکندادياربامشیلامهقباس

نآهبهکدوش یمماجناامشهقباسزالصفمقیقحتکی

Hard Inquiryدنیوگ یم.



یتایلامياههمانراهظاواهمرف

هجوتمنآساساربودینکرپلاردفتلودياربمهو)يونیلیا(تلایاياربمهاریتایلامهمانراهظادیتسهفظوملاسرهامش

نیادیابدننک یمنییعتامشياربهکیتدماتودیتسهراکبلطایراکهدباهداهننیازامادکرههبتایلامرادقمهچهکدیوش یم

هبهتسب(تشاددیهاوخزاینS-1042ایوW-2مرفهباههمانراهظانیالیمکتيارب.دیشابهداتسرفوهدرکلیمکتاراههمانراهظا

.دنتسهدولنادلباقهاگشنادتیاسبوزااهمرفنیا.)تشاددیهاوخزایناراه مرفنیازایکیامشگنیدنافعون

Non-Residentتروصهباراه مرفتسیابیماکیرمآردلاس5زارتمکتماقاوییوجشناديازیوابهکدینکهجوت Alienرپ

Creditدننامنیالنآياهتیاس.دینک Karma, TurbotaxتروصهباراهمرفهریغوResident Alienزا.دننک یمرپ

.دهد یمهئارااراهییامنهارنیاسنیزیبجلاکردVITAسیفآ.دیریگبکمکدیناوت یماهمرفندرکرپياربمههاگشناد
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Taxیتایلاممهمويرابجاسالک Status

Review

هبمزلمدوخیتایلامتیعضورییغتياربیجراخنایوجشناد

يراجتویلامرتفدفرطزاهکدنتسهیسالکردتکرش

نیاردتکرشزاسپ.دوش یمرازگرب)OBFS(هاگشناد

.دباییمشهاکامشتایلام)هاگراکرتهبترابعهبای(سالک

نیاردتکرشياربتقوعرساردهکتسامهمنیمهيارب

هدشهتساوخكرادمیمامتنتشادابودیریگبتقوسالک

مانابهکهتعاسودیکیهاگراکنیارد.دیوشرضاحهسلجرد

Foreign National Tax Status Reviewهتخانش

رداردوختاعالطااتدوشیمهتساوخامشزادوشیم

قبطهکمینکیميروآدای.دینکشیاریوهطوبرمياهتیاس

تکرشسالکنیاردهکینامزاتامشتایلامIRSنیناوق

كرادمزاعالطايارب.دوشیمهبساحمرثکادحخرنابدینکن

OBFSتیاسبوهبهرابنیاردرتشیبتاییزجومزال

.دییامرفهعجارم

OPTوCPT،يزومآراک

هرابردتاعالطانیرتزور هبهبیسرتسدياربیلکروطهب

هکارچ،دینکهعجارمهاگشنادISSSتیاسهب،يزومآراک

ردطبترمتاعالطاریاسوطیارش،نیناوقتایئزجهراومه

ریزتاعالطامیراودیمالاحنیااب.دوش یمهدادرارقسرتسد

.دنشابهتشادربرديدیفمتاکنناتیارب

Will I get
a job offer
or nut?



)Job(لغشو)Internship(يزومآراک

:دوش یمهدادحیضوتریزردهکدراددوجوهارنیدنچيزومآراکولغشندرکادیپيارب

Infoردندرکتکرش• Sessionهبتسانکمم.دنیآیمهاگشنادهبناشنانکراکایاهتکرشیفلتخملیالدهب.اهتکرشياه

Guestناونع Lecturerياربایدنشابهدشدادیورکیرسناپساتسانکمم،دنشابهدشتوعدCareer Fairرد.دنشابهدمآ

.دوش یمهیصوتسامتتاعالطاوتراکسنیزیبلدبودروندیسرپلاوسوروضحتالاحنیاهمه

Engineering.دیشابهتشادلاعف)LinkedIn(نیدکنیل• Career Services: ECSناگیارهرواشمسیورسهاگشناد

تعنصدارفاهبرمتسمروطهبنیدکنیلرد.دننک یمحالصاارامشنیدکنیللیافورپودنراذگیمتقوامشياربهکدرادنیدکنیل

هبهکارچدیراذگبرانکارتلاجخودیشابروسج.دننکییامنهارارامشلغشياربدیهاوخباهنآزاودیهدبمایپ،دیتسرفبتوعد

ایتبثمباوجهرخالاباتدینکناحتماهرابدصوهرابوددیتفرگنباوجرگا.دنهد یممایپدارفانیاهبهنازوررفناهدصامشزاریغ

.دیریگبیفنم

ناوت یمارنامهزارتهبنژروکیهشیمهوتسینلآهدیاياهموزرچیه.دشابتیدپآلاحرددیابهتسویپروطهبامشهموزر•

.دینکهعجارماهنآهبدیناوت یمهتفهرهودرادناگیارهموزرهرواشمسیورسECSمهزاب.درکداجیا

هچره(دیشابيزومآراکتصرفکیندرکادیپلابندهبنآزالبقزییاپمرتزالقادحتسارتهبناتسباترديزومآراکيارب•

Careerینامتراپدره.)رتهبرتدوز Fairزاتسینمهم-دیهدنتسدزاالصادوشیمهیصوتادیدشهکدرادارشدوخصوصخم

Careerکی!هنایدیتسهنامتراپدنآ FairمهگرزبرایسبECSزایلیخ.دادتسدزادیابنمهارنآهکدنک یمرازگرب

Careerهبهدنراگندوخهلمجزادارفا FairیتحوهدشنیضارمهيونیلیاهاگشنادياهCareer Fairياه

!دنک یمنایباراهدادیورنیاتیمهاهکدناهتفرمهارPurdueهاگشناد

Careerربهوالع• FairدننامیبایراکياهتیاسهبهعجارماباهGlassdoor،Indeed،Governmentjobsزین...و

.دیدرگبيزومآراکایلغشياهتیعقوملابندهبدیناوت یم

روطبهک نیازادعبابیرقت.دیوشریذپانیگتسخهارنیاردودینکشالترایسبدیابيزومآراکاییلغشتصرفکینتفایيارب•

یطارباجایيزومآراکياربراکزوجمینوناقلحارمدیاب،یلغشتصرفکیياربدیتفرگدییاتتکرشدارفاایتکرشزایهافش

Jobرظتنمتسینمزالودینک Offer Letterهدشینالوطوهدیچیپتدشهبریخاياهلاسیطاهيزابذغاکدنور.دیشاب

.دیوشراکهبتسددیابدوزسپ
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Practice Training

يازیويارادتقومامتنایوجشنادياربلیصحتهبلاغتشا

F-1وJ-1وتسالیصحتلحمهاگشنادهبدودحماهنت

هزاجابسکهبطونمهاگشنادزاجراخراکهزاجاهنوگره

تالایاترجاهمويدنورهشهرادانامزاسنیناوققباطم

.تسا)USCIS(هدحتم

لاسکیزاهدافتساناکمایلیصحتعطاقممامتيارب

Practical Trainingياربناوت یمهکدراددوجوCPT

امشیلیصحتهتشرهکیتروصرد.درکيالپاOPTای

STEMتصرفدیدمتناکمادوشدادملقOPTدوجوزین

.دراد

عطقمرهياربههامهدزاودتصرفنیاهکدیشابهتشادهجوت

Practiceعومجمياربوتسایلیصحت Trainingاه

ارياههامهس)CPT(يزومآراکهرودامشرگاالثم.تسا

امشOPTنامزتدمدیشابهدنارذگلیصحتمامتازاشیپ

.دوبدهاوخهام9

Curricular Practice Training (CPT)

تراچردیمسرتروصهبامشيزومآراکهکیتروصرد

دحاوکیناونعهبدیناوت یمایوتساهتشریلیصحت

ياربدیناوتیم،دشابامشCurricularزاییزجیلیصحت

CPTيوجشنادهکیتروصرد.دینکمادقاGraduateمامت

ياربدیناوتیملیصحتنارودزانامزرهرددیتسهتقو

يوجشنادهکیتروصردیلودینکمادقاCPTزوجمتفایرد

Undergraduateتساوخردزاشیپتسیابیمدیشاب

تقومامتلیصحتنامززا)یلیصحتلاسکی(هام9لقادح

.دیشابهدرکيرپساردوخ
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يزومآراکهروددیناوت یم)راهبوزییاپمرت(یلیصحتنارودرد

20تسیابیميراکتاعاسرثکادحودینارذگبتقوهمین

مامتيزومآراکنارودتروصنیاریغرد.دشابهتفهردتعاس

ردتسیابیمار)هتفهردراکتعاس20زاشیب(تقو

.دینارذگبیناتسمزتالیطعتایوناتسبات

Engineeringيوجشنادرگا Collegeراهبمرترددیتسه

Engسردتسیابیمامتحزییاپو ردیلودیرادربار510

Research(599سرددیناوتیمناتسباتمرت Credit(ار

ابCPTنایاپوعورشياهخیراتدرومردامتح.دیرادرب

هنیزهزایضعبهکدینکتقد.دینکتروشمدوخنامتراپد

زییاپوراهبمرتيزومآراکنارودردهمیبدنناملیصحتياه

نیايداعتلاحرد(دینکتخادرپتسیابیمناتدوخار

نتشادتروصرددنوش یمwaiveاههنیزه

)Assistantship(.خیراتزايزومآراکلحمتکرشرگا

مرتياربدیناوتیمدنکیمتخادرپارامشهمیبینیعم

دینکتقد.دینکopt-outاردوخیلیصحتهمیبرظندروم

همیبياربهرابودتسیابیميزومآراکهرودمامتازاسپهک

همیبزاopt-outياهخیراتالومعم.دینکopt-inیلیصحت

امشياربمرترهعورشزالبقلیمیاتروصهبیلیصحت

.دوشیملاسرا

ISSS Online CPT Workshop



سنسیالتروپسکا

عورشزالبقيژولونکتويرتویپماکياه تکرشزايرایسب

Exportتفایرددنمزاینامشيزومآراک Controlتلودزا

نیا.)تراکنیرگنتشادنتروصرد(دنشابیماکیرمآلاردف

ياضمازادعبامتح.دشکبلوطهامنیدنچدناوتیمهسورپ

زوجمنیازاینترورضایوزاینمدعزايراکدادرارق

دننامییاه تکرشلاثمروطهب.دینکلصاحنانیمطا

GoogleوNVIDIAدوخیلغشياهتیعقومرثکايارب

ياه تیعقومیهاگدنچرهدنشاب یمزوجمنیادنمزاین

دنمزاینيرتویپماکریغياه تکرشياه تیعقومایویشهوژپ

تسانکممزوجمنیاتفایرديارب.دنشاب یمنزوجمنیا

امشزوجمرگا.دنکرداصCPTامشياربهاگشناددنهاوخب

هکدیهاوخبISSSزادشنرداصCPTخیراتعورشات

CPTدنکلسنکارامش.

CPTيالپاهقیرط

CPTطوبرمتساوخردمرفتسیابیمامشيالپايارب

Application FormمتسیسردارiStartتبثهاگشناد

تقفاومهمانتسیابیمتساوخردنیاهارمههب.دینک

دشدیهاوخلوغشمهکیتکرشگربرسرديزومآراک

زاياهصالخویلغشناونع،تکرشمانتاعالطالماشهک

تکرشراکلحم،راکتاعاسدادعت،تکرشردامشتیلوئسم

هئاراهاگشنادهبزیناريزومآراکنایاپوعورشقیقدخیراتو

.دیهد

امشهبهکدیدجI-20کیهاگشنادامشمرفدییاتزاسپ

.داتسرفدهاوخامشياربارتساهدشهداديزومآراکهزاجا
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Optional Practice Training (OPT)

زاتسیابیمارراکزوجمزاعوننیا،CPTفالخرب

USCISامشكرادمیسرربزاسپهرادانیا.دینکتفایرد

EmploymentAuthorization Documentation

CardنامهایEAD Cardدرکدهاوخرداصامشيارب.

ییزجلاغتشازاعوننیاCPTفالخربهکتسارکذهبمزال

یلیصحتدحاوودوش یمنبوسحمامشCurricularزا

.دمآدهاوخنامشتارمنزیررد)طبترمیناونعای(يزومآراک

هبطوبرمتمسقنیناوقنیرتزورهبياربدینکتقد

Application for Employment Authorization

تیاسنینچمه.دینکهعلاطمامتحUSCISتیاسردار

ISSSهاگشنادیلخادياه نیالددونیناوقزاعالطاياربار

.دینککچهطوبرمياهمرفيارب

Pre-Completion OPT

هاگشنادزاجراخندرکراکزوجمتفایردياربدیناوت یمامش

)امشیلیصحتهتشرهبطبترمياهلغشرد(ناتسباترد

مادقاتراکنیاتفایردياربلیصحتنارودنایاپزاشیپ

.دینک

:يالپاهقیرط

طوبرمتساوخردمرفادتباتسیابیمامشيالپايارب

OPT Application FormمتسیسردارiStart

.دوشرداصامشياربدیدجI-20مرفاتدینکتبثهاگشناد

تسپUSCISرتفدهبارریزكرادمتسیابیمنینچمه

:دینک



Moneyایکچرالد$410غلبم• Order

سکعددعود•

G-1145مرفياضماولیمکت•

امتحمرفنیالیمکتيارب(I-765مرفياضماولیمکت•

)دیناوخبارهاگشناديامنهار

امشيازیورگایتح(ازیووتروپساپتاحفصیپک•

)دشابهدشیضقنم

I-94مرف•

رداصامشياربلاحهباتهکI-20ياهمرفمامتیپک•

.تساهدش

تیاسهبUSCISردطوبرمرتفدیتسپقیقدسردآيارب

یمازلا(دوش یمهیصوتنینچمه.دینکهعجارمهرادانیا

لوغشمهکیتکرشگربرسردلاغتشاهبتوعدهمان)تسین

ویلغشناونع،تکرشمانتاعالطالماشهکدشدیهاوخ

وتکرشراکلحم،تکرشردامشتیلوئسمزاياهصالخ

.دیهدهئارازینارعورشقیقدخیرات

Post-Completion OPT

سپهبارOPTزاهدافتسادنهدیمحیجرتنایوجشنادهدمع

هزابرددیناوت یمراکنیايارب.دننکلوکومیلیصحتلاغرافزا

غرافزاسپزور60وتالیصحتمامتازاشیپزور90

رتفدياربار)الاب(طوبرمكرادمونشیکیلپایلیصحتلا

USCISدینکتسپ.
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STEM Extension of OPT

تیاسرداههتشرتسیلکنیل(یلیصحتياههتشرزایخرب

ارناکمانیا)ICEهدحتمتالایاكرمگوترجاهمهرادا

ياربارتدمنیاOPTهرودهام12نایاپزاسپهکدنراد

یمامشيامرفراکراکنیايارب.دننکدیدمتزینرگیدهام24

قیرطزا(دشابهدشرتسیجرE-Verifyتروصهبتسیاب

نینچمه.)دینکلصاحنانیمطاعوضومنیازاامرفراک

ردارنشیکیلپانیاتاعالطاهبطوبرمهحفصدوشیمهیصوت

.دینکهعلاطمISSSتیاس

اتOPTنایاپزاشیپزور90زادیناوت یماردیدمتياضاقت

هبI-983مرفندرکرپابEADتراکياضقناخیرات

.دیهدهئاراهاگشناد



مجنپ لصف
همیب و ینامرد تامدخ ،اه هاگنامرد
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ینامرد تامدخ ،هاگنامرد :مجنپ لصف
همیب و

هاگشنادهمیب

ینامردياهمتسیسنیرتنارگهلمجزااکیرمآردنامرد

همیبيارادهشیمهدوشیمهیصوتتدشهبوتسایند

ششوپربهوالعینامردهمیبنتشادتیزم.دیشابینامرد

مهنامردهنیزه،همیبفرطزااههنیزهزایتمسقایمامت

Office(دازآخرنهبودوبدهاوخرتنازرا Fee(هبساحم

.دوشیمن

هاگشنادهمیبمتسیسردراکدوختروصهبنایوجشنادمامت

همیبيارادوجشنادهکیتروصردیلودنوشیممانتبث
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الومعم،دشاب)opt-out(فارصناناهاوخایودشابيرگید

فارصناياربمرترهيادتباردياهتفهدنچینامزهزابکی

هبفارصنامیوقتوهمیبردتارییغتزاعالطايارب.دراددوجو

.دینکهعجارمهاگشنادنایوجشنادهمیبتیاس

هاگشنادنایوجشنادینامردهمیبهبامهچباتکنیارد

تئیهياضعاینامردهمیبتایئزجزاعالطايارب.میزادرپیم

تیاسهبهاگشنادنادنمراکويرتکداسپناققحم،یملع

Human Resourcesدینکهعجارم.

هاگشنادینامردهمیب

Unitedنایوجشنادینامردهمیبهدنهدهئاراتکرش

Healthcareرههمیبقحدصرد80هاگشناد.دشابیم

دصرد67ات25نیبappointmentيارادنایوجشنادمرت



رهيادتباردنایوجشناداردصرد20ودنکیمتخادرپار

نایوجشنادنینچمه.دنتسهنآتخادرپهبفظوممرت

همیبنلپهبمهارنادنزرفورسمهندرکهفاضاناکمالهاتم

یمقرالومعمیلوتساریغتمهنالاسغلبمنیا.دنراددوخيا

مرترهيادتباردهکتسارفنرهيازاهبرالد900دودح

appointmentيارادنایوجشناديارب.دوشتخادرپدیاب

مرتيادتباردلماکتخادرپزاسپ،دصرد67ات25نیب

زاعالطايارب.دنکیمتخادرپزابارغلبمدصرد25هاگشناد

رتفدتیاسهبامتحهنایلاسغلابمواهخیرات،ششوپتایئزج

.دینکهعجارمهاگشنادهمیب

هاگشنادیکشزپنادندهمیب

Deltaنایوجشنادیکشزپنادندهمیبهدنهدهئاراتکرش

Dental of Illinoisمرترههمیبقحمامتهاگشناد.تسا

اردصرد67ات25نیبappointmentيارادنایوجشناد

.تساناگیارنایوجشنادياربهمیبنیاودنک یمتخادرپ

1000هنالاسنایوجشنادياربهدافتسالباقغلبمرثکادح

دصرد80ات50نیبالومعمتامدخششوپنازیمورالد

ششوپنازیمزاتاییزجيارب.تسایکشزپنادندياههنیزه

Graduateتیاسردهاگشناديامنهارهبدیناوتیم

Collegeدینکهعجارم.

ورسمهندرکهفاضاناکمالهاتمنایوجشنادنینچمه

تخادرپابدوخیکشزپنادندهمیبهبمهارنادنزرف

ورالد300هنالاسغلبمنیارضاحلاحرد(دنرادیغلبم

.)تسامرترهردهدشنییعتياههزابردتخادرپلباق
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هاگشنادکنیعهمیب

.تساEyemedنایوجشنادکنیعهمیبهدنهدهئاراتکرش

يارادنایوجشنادمرترههمیبقحمامتهاگشناد

appointmentودنک یمتخادرپاردصرد67ات25نیب

ششوپتایئزجيارب.تساناگیارنایوجشنادياربهمیبنیا

Graduateتیاس بوردهنالاسياهروشوربهبهمیبنیا

Collegeنایوجشنادياربزینهمیبنیايارب.دینکهعجارم

.دراددوجونادنزرفورسمهندرکهفاضاناکمالهاتم

همیبردجیارتاحالطصاابییانشآ

Explanation of Benefits (EOB)

هنیزهوامشیتخادرپمهسوهمیبدهعتزایتاحیضوتهصالخ

هجوت.دوش یملاسراامشياربهمیبتکرشفرطزاهکاه

هکتسایتاحیضوتاهنتوتسینباسحتروصEOBدینک

.تسامشهبهئاراهبفظومهمیبتکرش

Office Charge (Fee)

نییعتبطمایوکشزپطسوتهکنامرد)هنیزه(تمیق

دیابدیشابهتشادنياهمیبرگاالومعمارخرننیا.دوش یم

دشابهتشاددادرارقکشزپابامشهمیبرگا.دینکتخادرپ

.تساخرننیازارتمکهراومهینامردياههفرعتتمیق



Out-Of-Network Provider and In-

Network Provider:

همیبتکرشابامشباختنادروم)بطمای(کشزپرگا

Out-Of-Networkنآهباحالطصادشابهتشادندادرارق

.دوش یمهتفگ

يهمیبودنراددادرارقاهنآابهکیناکشزپتسیلاههمیب

-In-Networkناونعاب،دنرادلوبقارهدنهدهئاراتکرش

Providerزالبقهشیمه.دنراذگ یمدوختیاس بورد

.دینکلصاحنانیمطاعوضومنیازاکشزپهبهعجارم

ارلاوسنیازینهطوبرمرتکدوبطمزادیناوتیمنینچمه

هفرعتساسارباههنیزههکتسانیارگیدتیزم.دیسرپب

In-Networkرادقمالومعمهکدوش یمهبساحمامشاب

Office-FeeوOut-of-Networkابیهجوتلباق

.درادتوافت

Allowance

-Inکشزپهکیتروصردهکینامردهفرعتتمیق

Networkنیا.تفرگدهاوخرظنردهمیبتکرشدشاب

هدشنییعتکشزپوهمیبتکرشقفاوتقبطلبقزاغلبم

.تسا

Deductible

.تسامشهدهعهبهکنامردهنیزهزاییادتباصخشمغلبم

وتسارالد800)یتیزیوضبقای(نامردهنیزهرگاالثم

deductibleهیلوارالد200،تسارالد200امشنلپ

همیبششوپهنوگرهزاغرافتسامشهدهعهبنامردهنیزه

.دیرادهکيا
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Coverage

رسکزاسپ(نامردياههنیزهزايدصردرادقم

deductible(دوش یمتخادرپهمیبتکرشطسوتهک.

Annual Maximum

.همیبهرودياربدهعتغلبمرثکادح

Out of pocket

.تسامشهدهعهبنلپقبطهکنامردهفرعتزاهنیزهرادقم

مهمهیصوتدنچ

هئاراياهتکرشیمامتلیابومنشیکیلپاوتیاسردهشیمه

تایئزجزااتدیشابهتشاديربراکباسحهمیبتامدخهدنهد

عقومهبوقیقدعالطااهباسحتروصنینچمهودوخنلپ

.دیشابهتشاد

،ناتسودابتروشمربهوالعبسانمرتکدنتفایياربهراومه

-Inزاهمیبتیاسهبهعجارمابتیزیوتقونتفرگزاشیپ

Networkماگنهودیوشنئمطم)بطم(کشزپندوب

.دیشابهتشادهارمهاردوخياهمیبتاعالطاهعجارم

34

Too many
new terms!!!



McKinleyنایوجشنادینامردزکرم

اهنتهکيونیلیاهاگشنادینامردویتشادهبتامدخزکرم

نآردیکشزپتامدخیمامتوتسانایوجشنادصتخم

،یمومعکشزپتامدخيارادکینیلکنیا.تساناگیار

ویکشزپناورکینیلک،نانزکینیلک

هناخورادتمسق.تساهناخورادوهاگشیامزآ،یسانشناور

اهنآخرنودراداررتهدافتسارپياهورادیخربیلنیکم

باسحهبهکتسارالد15ات5نیبیتباثرادقمالومعم

تمسقهبهعجارمابنینچمه.دشدهاوخژراشامشهاگشناد

Illiniنامتخاسردیلنیکمهبطوبرم Unionدیناوت یم

ایمخزبسچدننام(یمومعیتشادهبتامدخزایخرب

.دینکتفایردناگیارار)يرادرابزايریگشیپلیاسو

نایوجشناد هرواشم زکرم
Counselling Center

نایوجشنادهبیسانشناورناگیارياهرواشمتامدخزکرمنیا

اهنآتیاس بوهبهرواشمتقوتفایرديارب.دهدیمهئارا

تقوطوبرمياه سامتهرامشقیرطزاایودینکهعجارم

.دیریگب

ینامردزکارمواهناتسرامیبریاس

Carleناتسرامیب

ویکشزپتامدخمامتيارادورهشناتسرامیبنیرتگرزب

تامدخياربدوش یمهیصوتهتبلا.تسایصصختیکشزپ

زاییاپرسياهيرادربسکعوشیامزآ،یمومعیکشزپ

McKinleyهبنشکیوهبنشياهزورزجهب(دینکهدافتسا

.)دشابیملیطعتهک
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ناتسرامیبنیاياهکینیلکهبصصختمکشزپتیزیويارب

.دینکهعجارم

حرط وCarle ناتسرامیب

Financial Assistance Program

اهنآدمآردنازیمساساربنارامیبياربناتسرامیبنیا

Outرادقم of Pocketيارادرگا.دهدیمفیفختارهمیب

هنیزهنازیمدرفدمآردهبهتسبمهدیشابنینامردهمیب

يارب.دوبدهاوخمکهنیزهابایناگیاردراومریاسوتیزیو

ناتسرامیبنیاهبدیناوتیمحرطنیاياهمرفنتفرگ

.دینکيالپالیمیاوتیاسقیرطزاایودینکهعجارم

يرگیدياههنیزگروکذممرفردهک!دینکتقد
FoodوMedicaidلماش Programدوجوزین
ياربپمارتتلود2019لاسنوناققبطهکدنراد
Publicلومشمتراکنیرگتفایرد Chargeهدش
يایازمزاهکارچدنیآیمباسحهبیفنمهتکنو

نآهکدینکتقد.دنوشیمبوسحمیتلود
.دینکنباختناهابتشاهباراه هنیزگ
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OSFناتسرامیب

OSFیناتسرامیبشخبوديارادوتسارهشرگیدناتسرامیب Children's Hospital of IllinoisوOSF Heart of

Mary Medical Centerشخبیسناژروادراومياربدوش یمهیصوت.تساEmergency Room (ER)ردارناتسرامیبنیا

.دیشابهتشادرظن

Christie Clinic

رد.تسايدایزیصصختياهشخبيارادوتساCarleناتسرامیبزادعبرهشیصصختکینیلکنیرتگرزبیتسیرککینیلک

نیاصصختمکشزپهبهعجارمياربدوش یمداهنشیپدیتسینناتسرامیبنآیلامکمکحرطردرگاCarleناتسرامیبابهسیاقم

.دیریگبرظنردارکینیلک

Francisکینیلک Nelsonحرطو

Financial Assistance Program

رادقماهنآدمآردنازیمساساربنارامیبياربکینیلکنیا

Out of Pocketهمیبيارادرگا.دهدیمفیفختارهمیب

وتیزیوهنیزهنازیمدرفدمآردهبهتسبمهدیشابنینامرد

نتفرگيارب.دوبدهاوخالابهبرالد10لقادحزادراومریاس

.دینکهعجارمکینیلکنیاهبدیناوتیمحرطنیاياهمرف

Francisکینیلک Nelson

Bloomingtonردعقاوکینیلکنیا Roadتامدخياراد

کینیلک،نانزکینیلک،یکشزپنادند،یمومعیکشزپ

کینیلکنیا.تساهاگشیامزآو،یسانشناورویکشزپناور

تامدخهکتساPromiseHealthياهکینیلکزاییزج

.دهدیمهئارابسانمتمیقابیلوقعمیکشزپ
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اههناخباتک

هاگشنادیلصاهناخباتک

Main(هاگشنادیلصاهناخباتک Library(نیرتگرزبزایکی

نویلیممینزاشیبابهکتساهدحتمتالایاياههناخباتک

بایمکياه باتکياهویشرآنیرتگرزبزایکیوباتکهخسن

يراکتاعاسوهناخباتکردوجتسجيارب.تسارادار

.دینکهعجارمنآتیاسهبدیناوت یم

Graingerیسدنهمهناخباتک Library

یلامشعلضردوSpringfieldنابایخردهناخباتکنیا

Engineering Quadيارباههچبزايرایسبوهدشعقاو

نینچمه.دننک یمهدافتسانآزایهورگهعلاطمایوهعلاطم

هکدرادرارقلایوروسرپساهفاکهناخباتکنیافکمههقبطرد

.دینکهدافتسانآزایگتسخعفرایندرکراکياربدیناوت یم

ياه شخب اب ییانشآ :مشش لصف
هاگشناد

ISSSیللملانیبنایوجشنادسیفآ

ویسررب،يراداياهراکلوئسمهاگشنادزاشخبنیا

نایوجشنادهبهکتسايدراومهرابردتالاوسهبییوگخساپ

ایازیودرومردتالاوسالثم.دوشیمطوبرمیللملانیب

CPTایI-20ینامزره.دیسرپبدیناوتیمشخبنیازاار

رگایتحهکارچدیریگبکمکاهنآزادیتشادکشهک

عاجرابسانمصخشهبارامشدننادنارامشخساپناشدوخ

دصقودیتسهاکیرمآردییوجشناديازیوابرگا.دنهد یم

زاناتجورخزالبقدیابامتحدیراداکیرمآزانتفرنوریب

ISSSهکدیهاوخبI-20دنکاضماارامش.
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Grainger Library

هکدنتسهسنتیفياهسالکياراداههاگشابنیايودره

هدافتسالباقهنازورایویمرت،هنالاستیوضعکیدیرخاب

سالکزینمرترهینایمولواياههتفهالومعم.دنشابیم

.تساناگیاراه

درگردنآ هناخباتک

)Undergraduate LibraryایUGL(

وهعلاطمياهنلاس،باتکنتشادربهوالعUGLهناخباتک

Loanableرتفدياراد،یمومعهعلاطمياه قاتا

Technologyیساکعنیبروددیناوت یمهکتسا،

یتوصوییویدیولیاسوریاسویبناجلیاسو،يرادربملیف

وجتسجيارب.دیریگبتناماهبناگیارتروصهبارزایندروم

هعجارمنآتیاسهبدیناوت یميراکتاعاسوهناخباتکرد

.دینک

Gymیشزروياههاگشاب

رایتخاردارCRCEوARCیشزروهاگشابودهاگشناد

ويزاسندبيارباهنآزاهدافتساهکدهد یمرارقنایوجشناد

مانتبثوجشنادناونعهبهکیمرترهردفلتخمياهشزرو

گرزبرایسبيا هعومجمARC.تساناگیاردیشابهدرک

وهدیشوپرس(انشرختساهلمجزایفلتخمتاناکماهکتسا

…ولابتکسبولابیلاوياربهروظنمدنچياهنیمزو)زابور

رختساهچرگاوتسارتکچوکCRCE.تساهدرکمهارفار

.دینکهدافتسانآيزوکجزادیناوتیمیلودرادن

ARC

39

Illini Union

Illiniنامتخاس Union

یلامشعلضردوسپمکزکرمردابیرقتهکنامتخاسنیا

main quadقاتاابهقبطدنچنامتخاسکیهتفرگرارق

دنچلماشنیمزریزهقبط.تسافلتخميربراکابییاه

تامدخزاهبعشکیودرایلیبوگنیلوبنلاس،ناروتسر

کییبالربهوالعفکمههقبطرد.تسایلنیکمیتشادهب

رارقسکابراتساهبعشکیزینونوینویتیدرککنابزاهبعش

هدشعقاوفکمههقبطردزینلپاهاگشورفنینچمه.دراد

.تسا
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Legalسیفآ Services

وهناخ(اهدادرارقهلمجزایقوقحلئاسمياربرتفدنیا

هبیقوقحدراومریاسویگدننارمیارجوهاگداد،)هریغ

موزلتروصردودهد یمهرواشمنایوجشنادهبناگیارتروص

.داددهاوخهئارایقوقحکمک

Engineering Career Services 

(ECS)

وهموزرحیحصتلثمیتامدخياربهاگشنادزاشخبنیا

coverونیدکنیل letterهئاراناگیارهرواشمنایوجشنادهب

.دینکهدافتسااهنآتامدخزاامتح.دهد یم

Surplusيراسمس

پاتپلایرتویپماکتاعطقالثممودتسدتازیهجتهیهتيارب

زکرمنیازادیناوت یمناگیارتروصهب…وسیفآیلدنصای

تسایفاکتازیهجتنیازاهدافتسايارب.دینکهدافتسا

.دیشابيونیلیاهاگشناديوجشناد

DRESسیفآ

Disabilityنآلماکمساهکرتفدنیا Resources and

Educational Servicesدجاودارفاهبیتامدختسا

صاخياهيرامیبایوینهذاییمسجتیلولعمابطیارش

ایوصاخيرامیب،یمسجتیلولعميارادرگا.دهد یمهیارا

ياربدوش یمهیصوتدیتسهیگدرسفادننامییاه يرامیب

.دیریگبسامتاهنآابسیفآنیاتامدخزاعالطا
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سپمکزاجراخردهلاقمدولناد

VPNابهکدیرادزاینسپمکزانوریبهلاقمدولناديارب

همانربدیابراکنیايارب.دیوشلصوتنرتنیاهبهاگشناد

Cisco AnyconnectابودینکبصنارNet IDو

مرننیابصنيارب.دینکهدافتسانآزاناتهاگشناددروسپ

Webstoreهبنآزاهدافتسادرومردییامنهارورازفا

.دینکهعجارم

هاگشنادردیشزروتاقباسم

Fightingمانابهاگشنادمیت Illiniدوش یمهتخانش.

بوبحمياهشزروزاسینتولابتکسب،ییاکیرمآلابتوف

دارفاتاقباسمياشامتياربهلاسرهوتسانایوجشناد

طیلبهیهتيارب.دنور یمهاگشنادياههاگشزروهبيدایز

یشزروتیاسهباه يزابتاعالطاوتاقباسمییوجشناد

.دینکهعجارمهاگشناد

فورعمياههمانزور

Newياههمانزوريذغاکهخسنهاگشناد York Times،

USA TodayوChicago Tribuneرایتخاردار

يارب.)دودحمدادعتابهتبلاوناگیار(دهد یمرارقنایوجشناد

ردهطوبرمياههسفقهبدیناوت یماههخسننیاهبیسرتسد

یبونجيدوروردایورجنیرگهناخباتکيدوروردرانک

Illini Unionهاگشناددوخاه نیاربهوالع.دینکهعجارم

Theمانهبياهمانهتفهمه Daily Illiniهکدراد

.دینکهیهتفلتخمنکامارد)ناگیار(ارنآدیناوت یم

هقرفتم تاکن :متفه لصف

يرارطضاسامتهرامشوتینما

سامتابهکتسا911اه تلایامامترديرارطضانفلتهرامش

یتروصرد.دوش یمرسیم...وسناژروا،سیلپابطابترانآهب

دشابناتفارطاردیسکودیریگبسامتدیناوت یمنناتدوخهک

Callدییوگبواهب nine, one, one.

یلحميرارطضارابخازاندشعلطمياربهکدوش یمهیصوت

Illiniرداردوخلیمیاونفلتهرامشامتحهاگشنادو

Alertنیمههبهاگشنادهکییاهنشتنیرواردودینکتبث

هاگشنادسیلپالومعم.دینکتکرشدنک یمرازگربروظنم

يرارطضاعقاومرددیفمتاکنشزومآياربارنشیتنیروا

.دنک یمرازگرب

ناگیارریغياهرازفامرنسنسیال

يرایسبهبدیناوت یمامشيونیلیاهاگشناديوجشنادناونعهب

ادیپیسرتسدناگیارتروصهبيدربراکياهرازفامرنزا

یناشنهبهاگشنادWebstoreهبتسایفاک.دینک

www.webstore.illinois.eduمرنزاودینکهعجارم

رگیدبصنياربنینچمه.دینکادیپعالطادوجومياهرازفا

لوئسمزادیناوتیمدنرادسنسیالهبزاینهکییاهرازفامرن

ITدیریگبکمکناتهاگشیامزآایهدکشنادرد.

لحياربیبوخعبنمهاگشنادITتامدخسیفآنینچمه

هاگشنادابطبترميرازفامرنويرتویپماکتالاوسوتالکشم

.تسا
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ناتسباتياربیبایراک

ایدنور یميزومآراکایناتسباتردنایوجشنادرثکاهچرگا

دنافهاگشنادزاRAایTAبلاقردهام2تدمهبلقادح

دیایبشیپیطیارشهکدراددوجومهلامتحانیادنریگیم

نآرد.دشابنناترایتخاردیلامعبانمنیازاکیچیههک

هنیزهزايرادقمدیناوتبهکيراکندرکادیپياربتروص

زادیناوت یمدیزادرپبنآقیرطزاارناتسباتردناتیگدنز

Virtualتیاس Job Boardردهکییاهراک..دینکهدافتسا

.دنرادیتعاسياهتخادرپامومعدنوش یممالعاتیاسنیا

هقرفتم تاکن :متفه لصفنایناریا یگنهرف نمجنا|نیپمشانابرا رد یگدنز يامنهار
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رخآمالک

یتحدیاشودیوشیمهتسخودرسلدیهاگ.درادییاهبیشنوزارفاعطقدیاهدرکباختناامشهکيریسم
ریسمامشزالبقيرایسبدارفادشابناتدای.دیتسیناهنتامشهکدشابناتداییلو.دینکیگدنامردساسحا
کمکزازاینتروصردودینکهدافتسااهنآبراجتزااتدیوشانشآاهنآابتسایفاک.دناهدرکهبرجتاریهباشم
ردهراومهنیپمش-انابرارديونیلیاهاگشنادنایناریایگنهرفنمجنا.دیوشرادروخرباهنآيونعمويدامياه
نیاردلیصحتورهشنیاردیگدنززایبوخهبرجتاتدنککمکیناریانایوجشنادهبناوتتیاهنابتساشالت
.دنشابهتشادهاگشناد

هاگشنادهشقن

https://map.illinois.edu/view:دینکهعجارمکنیلنیاهبنیالنآتروصهبهاگشنادهشقنندیديارب
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