
Toledo  Refugee   Resettlement Center                                                                             June 30, 2016  snd1.org 

EUA e Toledo Juntos - Centro de Reassentamento de Refugiados  
e Irmãs SND Toledo 

 

  Os refugiados deixaram uma vida e chegaram à outra. Eles vêm da Síria e de outros lugares 
para Toledo e precisam de assistência para integrar-se na cultura americana, aprender Inglês, obter 
carteira de motorista, abrir conta bancária e muito mais. 

 

A Irmã Julia Marie Hutchison ouviu falar a respeito dos EUA e Toledo Juntos, quando a 

Rádio Pública Nacional (NPR) entrevistou Corine DeHabey. "Eu estava determinada a encontrar-me 

com essa mulher incrível (Corine) e aprender mais. É a única agência de reassentamento de 

refugiados, em Toledo, aprovado pelo Departamento de Estado dos EUA, " disse a Irmã Julia Marie. 

“Agora sou voluntária e leciono Inglês para refugiados sírios. Estão muito ansiosos para 

aprender Inglês e são bons alunos! Os casais se reúnem para aprender e, até mesmo, para levar 

seus filhos junto ", acrescentou a Irmã Julia Marie. 

  De acordo com o Ir. Julia Marie, Corine tem uma 

equipe de colegas de trabalho de tempo parcial e 

voluntários. "Como Diretora e única funcionária de 

tempo integral, ela gerencia este complexo programa   

e o frequentemente agitado Departamento, com o 

coração de uma mãe e a competência de uma 

executiva", disse a Irmã Julia Marie. 
 

“Estamos orgulhosos do que estamos fazendo e 
a maioria das nossas famílias está se integrando bem na 
comunidade.  A orientação cultural é MUITO 
importante. O governo dos EUA requer que cobramos 12 tópicos em apenas três meses. Temas 
como transporte, leis, segurança, médico, higiene e habitação", disse Corine. "A nossa equipe 
também ajuda os clientes a exercer a sua atividade profissional. Os clientes enfrentam muitas 
barreiras ainda, para encontrar emprego e alcançar o sucesso ", explicou Corine. 

  “Nós amamos a Irmã Julia, ela é realmente uma bênção. Nós sentimos sua falta quando ela 

não está aqui. Ela é como uma mãe carinhosa, compassiva, sempre servindo aos outros como Jesus 

fez", concluiu Corinne. 

            

 

Irmã Julia Marie posa com seus 

funcionários no EUA e Toledo Juntos. 

As Irmãs SND forneceram muito material 

necessário como mobiliário, vestuário, 

eletrodomésticos e outros ítens que 

estavam depositados  no prédio da música 

para que as famílias de refugiados pode 

definir-up casas. 

A Imã Julia Marie leciona Inglês para um casal 

sírio que chegou recentemente a Toledo e 

procura auxílio no EUA e Toledo Juntos. 

 


