Arab Community Center for Integration Services is a non-profit organizationthat provides
transitional assistance to newly arriving immigrants and refugees to Sacramento through Referral
Services, Women and Youth Empowerment Programs, and Cultural Integration Activities.

Arab Community Center for Integration Services
ACCIS Services
Arab Community Center for Integration Services
(ACCIS) provides transitional assistance to newly
arriving immigrants and refugees to the greater
Sacramento area through the following services:
• School enrollment: Assist in filling out forms and
apply for the different programs offered for
adults and children.
• Health referrals: Assist with government health
care coverage program enrollment and offer
health education workshops.
• Access to Resources: Provide information on local
communities: guidance to neighborhood
shopping, transportation and service providers.
• Referral to job readiness training and job
placement: job readiness classes; resume
assistance and job development.
• Language Assistance: Collaborate with other
organizations that offer English as Second
Language (ESL) classes to help clients
communicate in English; and provide
Interpretation and translation services.
• Immigration assistance referral: Provide referrals
for legal services, such as: status adjustment,
naturalization, and family reunification.
• Counseling: Refer clients that may face difficulty
adjusting to their new environment to counseling
services.
• Conduct social and cultural awareness activities
to assist in integration into the community.

المركز العربي للخدمات االجتماعية (آكسيس) يقدم الخدمات
التالية لالجئين والمهاجرين الجدد والتي تساعدهم على االندماج
.في الموطن الجديد لتطوير المستوى المعيشي
– المساعدة في تعبئة طلبات المدارس لمختلف البرامج التعليمية
.المتاحة لألطفال والكبار
– المساعدة في التسجيل لبرامج الرعاية الصحية الحكومية
.وتقديم حلقات للتثقيف الصحي
– توفير المعلومات للتعرف على البيئة المحلية وبرامج
.المواصالت واماكن التسوق
– التأهيل اليجاد فرص عمل من خالل اإلحالة إلى المراكز التي
.تقدم المساعدة في بناء السيرة الذاتية ودورات التأهيل الوظيفي
– التعاون مع الجمعيات العاملة في تدريس اللغة االنجليزية
للكبار وإحالة لمواطنين الجدد الذين لديهم صعوبة في التواصل
.وفهم اللغة االنجليزية إلى هذه الجمعيات

– المساعدة في التحويل للجهات المختصة لمتابعة االمور
. وجمع شمل األسرة،القانونية التي تشمل الهجرة والتجنيس
– اإلحالة للجهات المختصة بتقديم االستشارات النفسية
للمواطنين الجدد الذين يواجهون صعوبة في التكيف بسبب
.الصدمات النفسية التي واجهتهم اثناء المرحلة االنتقالية
.– تنظيم انشطة اجتماعية وثقافية لتسهيل االندماج في المجتمع

[TAX ID 84-4603778]
2740 Fulton Ave, PMB 101-12, Sacramento, CA 95821 Phone: 916-827-1183
Website: www.accis-sac.org/ Email: Info@ACCIS-SAC.org Facebook: ACCIS.Sac

