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 	:السادة سكان نیویورك األعزاء	

مستقبل أفضل ب على مدى قرون مضت، ظلت مدینة نیویورك بمثابة منارة لألمل والفرص بالنسبة للمھاجرین، وحافظت على وعدھا
لمالیین الناس من جمیع أنحاء العالم. فمدینة نیویورك، وكما یجب أن تكون دائًما، ستظل مكانًا ُمرحبًا باألشخاص الذین یرغبون في 

ملیون مھاجر یعیشون في مدینة نیویورك تحدد  3,3الحیاة بصورة أفضل، بغض النظر عن البلدان التي أتوا منھا. إن أحالم وتطلعات 
 تنا وتساعد على تقویة اقتصادنا كل یوم.ثقاف

شعور انعدام األمن لمجتمعات المھاجرین في نیویورك. وإزاء ھذه الخلفیة الصعبة، أقدم الیوم نسخة  2018ومع ذلك، فقد بشر عام 
 بعشرھ اآلن ، ویتم طباعت2015محدثة من دلیل حقوق وخدمات المھاجرین الخاص بمكتبي، وھو دلیل موارد أصدره مكتبي منذ عام 

). ویتضمن ھذا و العربیھ و االوردیھلغات (البنغالیة والصینیة والفرنسیة والكوریة والكریولیة الھایتیة والروسیة واإلسبانیة واإلنجلیزیة
رة الدلیل المحدث معلومات آمل أن تكون ذات صلة بمجتمعات المھاجرین في المناطق اإلداریة الخمسة. مع التغییرات في سیاسة الھج

أقساًما جدیدة عن حقوق المھاجرین غیر الشرعیین، وتوجیًھا حول كیفیة اإلبالغ عن  2018على جمیع مستویات الحكومة، یتضمن دلیل 
كونھا "مدینة مالذ آمن" مثل نیویورك. وباإلضافة إلى ذلك، یتضمن الدلیل  -جرائم الكراھیة، واإلجابات على أسئلة حول مزایا القیود 

	مواد حول:

 ارد االتصال في حاالت الطوارئ ألولئك الذین یخشون الترحیل،مو  
 ،مقدمي الخدمات القانونیة واالجتماعیة  
 ،برامج المنفعة العامة  
 ،حقوق العمال  
 ،مساعدة األعمال التجاریة الصغیرة  
 حقوق المستھلك، و  
 .مجموعة من القضایا األخرى ذات الصلة بالمھاجرین الذین یعیشون في نیویورك  

 
ال یھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم إجابات على كل سؤال حول القوانین والسیاسات قد یكون لدى مھاجر یسكن في نیویورك. كما أنھ ال یحل 

محل التوجیھ الذي یمكن أن یقدمھ المحامي للمھاجر الذي یحتاج إلى خدمات قانونیة. ولكن في ھذه األوقات غیر المؤكدة والعصیبة، یمكن 
یساعد في توضیح بعض القضایا واإلجابة على بعض األسئلة التي قد تكون لدى العدید من المھاجرین، وخاصة أولئك الذین  للدلیل أن

 وصلوا مؤخًرا إلى مدینة نیویورك، عن قوانین المدینة وكیفیة الحصول على المساعدة من حكومتھم وغیرھم من مقدمي الخدمات.
 
 

في بالدنا تُطبق على المستوى الفیدرالي، وبالتالي خارج سیطرة مسؤولي المدینة، باعتبارھا واحدة  في حین أن الكثیر من سیاسة الھجرة
من قادة حكومة المدینة، إال أني سأستمر في بذل كل ما بوسعي لضمان أن المھاجرین یشعرون باألمان ویعیشون في آمان في منازلھم، 

ي حین أن قوانین وسیاسات المدینة تحتاج إلى تحسین، سوف أقف مع المھاجرین وقادرین على تحقیق أحالمھم في مدینة نیویورك. ف
 وقادة المجتمع لتحقیق ھذه التغییرات.

 
 
 
 

	سكوت إم. سترینجر 

	المراقب المالي لمدینة نیویورك 
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إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا الدلیل أو أي مشكلة أخرى، یرجى عدم التردد في التواصل مع مركز العمل المجتمعي الخاص بمكتبي 
	3916- 669-212أو االتصال بالرقم  action@comptroller.nyc.govإلى  عن طریق إرسال برید إلكتروني

 
 

  ،المخلص
	

	

	

	
	

Scott	M.	Stringer	

	سكوت إم. سترینجر

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



رجى 	4    مالحظة	ی

 یرجى مالحظة
	

یبذل مكتب المراقب المالي لمدینة نیویورك قصارى جھده لطباعة معلومات دقیقة وموثوق بھا. وال یقدم أي ضمانات أو أي نوع من 
 أنواع المعلومات المتعلقة بدقة أو موثوقیة أو اكتمال أو محتویات المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة. وال یتحمل مكتب المراقب المالي

 أیة مسؤولیة عن استخدام أو تطبیق أي مواد مطبوعة وال یتحمل أي مسؤولیة عن أي خطأ أو إغفال. لمدینة نیویورك

إذا كنت تبحث عن معلومات محددة أو تحتاج إلى مساعدة بشأن تطبیق ما، یرجى االتصال بالھیئة الحكومیة مباشرة أو بمجموعة غیر 
 مات عن حالة الھجرة، فیجب علیك طلب المشورة القانونیة المھنیة المختصة.ھادفة للربح، إن وجدت. إذا كنت تسعى للحصول على معلو

 

 یرجى إرسال تغییرات العنوان أو اإلضافات أو التعلیقات إلى:

New	York	City	Comptroller	Scott	M.	Stringer	

Office	of	Public	Affairs	

Floor	thOne	Centre	Street,	5	

New	York,	NY	10007	

	

	3916-669) 212ھاتف: (

	2707-669) 212(فاكس: 

	action@comptroller.nyc.govبرید إلكتروني: 

	www.comptroller.nyc.govموقع الویب: 
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ك	اعرف 	6    حقوق

 اعرف حقوقك
	

 ھمة، بغض النظر عن حالة ھجرتھ. كن على درایة بحقوقك وما یجب القیام بھ لحمایة نفسك وعائلتك.لكل شخص حقوق قانونیة م

 ما الذي تقوم بھ وكالة تنفیذ قوانین الھجرة بشكل مختلف اآلن؟

ھي الوكالة الحكومیة  )EnforcementI	Customs	and	ICEmmigration	,إن وكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك (
) أن ترّحل أشخاًصا ال یتمتعون بوضع المھاجرین الشرعیین ICEالفیدرالیة الرئیسیة المسؤولة عن تنفیذ قانون الھجرة. ویمكن لوكالة (

واألشخاص الذین یتمتعون بوضع المھاجرین الشرعیین (على سبیل المثال، المقیمین الدائمین الشرعیین/"حاملي البطاقة الخضراء"، 
، أصدر الرئیس ترامب أمًرا تنفیذیًا جدیدًا یُوّسع 2017ینایر/كانون ثان  25الذین لدیھم إدانات جنائیة معینة. في والالجئین، إلخ) 

). وھذا یعني أن بعض المھاجرین الذین یمكن ترحیلھم قد ICEأولویات االحتجاز والترحیل لوكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك (
 ن. یكونون في خطر كبیر لترحیلھم اآل

 ھل ھناك قیود جدیدة على السفر؟

، أصدر الرئیس ترامب أمًرا تنفیذیًا لمحاولة تقیید سفر الالجئیین إلى الوالیات المتحدة وبعض الناس من بلدان 2017مارس/أذار  6في 
التنفیذي، وأوقفت سریانھ إلى معینة. وقد ُرفعت على الفور دعوى قضائیة بشأن ھذا األمر، وأوقفت إحدى المحاكم االتحادیة ھذا األمر 

  حین البت في الدعوى القضائیة. یجب علیك استشارة محامي ھجرة، أو االتصال بائتالف الھجرة في نیویورك على الرقم 
 للتحقق من سریان أیة قیود على السفر منذ نشر ھذا الدلیل. 627‐2227) 212(

رعي، یجب علیك استشارة محام الھجرة أو ممثل مجلس استئناف الھجرة إذا كنت مھاجًرا، حتى وإذا كنت تتمتع بوضع المھاجر الش
 المعتمد قبل السفر خارج الوالیات المتحدة.

إذا كنت تخطط للسفر داخل الوالیات المتحدة أو على الصعید الدولي، قم بإحضار ھویة صادرة من الحكومة مثل رخصة القیادة وجواز 
طاقة الخضراء أو أوراق التأشیرة. ال تسلّم البطاقة الخضراء أو توقع أي شيء إال بحضور المحامي السفر ووثائق الھجرة الساریة مثل الب

 الخاص بك. إذا ُطلب منك التوقیع على استمارة لتسلیم البطاقة الخضراء، یجب علیك رفض القیام بذلك.

احتفظ بسجل لتفاصیل التفتیش، بما في ذلك أسماء  ویُسمح لمسؤولي المطار بتفتیش متعلقاتك وتفتیشك شخصیًا. راقب بدقة أي تفتیش.
 ومعلومات تعریفیة لمسؤولي المطار. اطلب إیصاالت للممتلكات الُمصادرة.

 HOTLIN	AMERICANS	ENEWإذا كنت تتعرض للترحیل وتحتاج إلى محاٍم، یمكنك أن تطلب محامیًا عن طریق االتصال على 
 .7636-566) 800لمكتب الوالیة على الرقم التالي: (الخط الساخن لألمریكیین الجدد) التابع (
	

 )؟ICEھل أواجھ خطر القبض علي من قبل وكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك (
 ویسمح القانون للحكومة الفیدرالیة بترحیل بعض المھاجرین، بما في ذلك:

 ) أي مھاجر بدون وثائق (شخص لیس لدیھ وضع المھاجر الشرعي)، 1

األشخاص الذین یتمتعون بوضع المھاجر الشرعي (على سبیل المثال، المقیمین الدائمین الشرعیین والالجئین وحاملي التأشیرات) ) 2
	الذین لدیھم إدانات جنائیة معینة.

	

	



7    ك اعرف  حقوق

 تنفیذ قوانین الھجرة؟ مسؤولوماذا أفعل إذا جاءني 
 في جمیع الحاالت:

 ي البقاء صامتا، فبإمكانك قول ذلك بصوت عال.لدیك الحق في التزام الصمت. إذا كنت ترغب ف 
 .ال تھرب 
  یمكنك استخدام ھاتفك لتدوین مالحظات وصور لما یحدث. یمكنك أیضا تصویر أو التقاط مقطع فیدیو لما یحدث. إذا التقطت

یجب علیك أیًضا أن  صوًرا أو التقطت مقطع فیدیو، فعلیك أن تفعل ذلك علنًا (ولیس سًرا) وال تتدخل فیما یفعلھ المسؤولون.
 تقرر ما إذا أمكن الوصول إلى الھاتف الخاص بك بأمان خالل لقاء مع مسؤولي التنفیذ القانون.

 .ال تكذب. ال تعرض مستندات زائفة أو غیر صالحة 
 .لدیك الحق في التحدث إلى المحامي الخاص بك 
 .ال توقع أي شيء دون التحدث إلى المحامي الخاص بك 

 عام: إذا كنت في مكان

  ،قبل أن تقول اسمك أو أي شيء آخر، اسأل“Am	I	free	to	go ”? (ھل أنا حر في االنصراف؟) إذا قالوا“yes ” ،(نعم)
(ال)، فال تنصرف بعیدًا. أخبرھم بأنك ترغب في البقاء صامتا وترید التحدث إلى  "no"فیمكنك االنصراف بعیدًا. إذا قالوا 

 محام.
  إذا كانت لدیك بطاقة“Your	Rights	CardKnow	” .(اعرف بطاقة حقوقك) فیمكنك أن تظھر ذلك 

 إذا كنت في المنزل:

  كن على علم: وكالءICE " یعلنون عن أنفسھم في بعض األحیان باسمpolice.(الشرطة) " 

 " :قبل فتح الباب، اسأل ما إذا كانوا وكالء الھجرة. قل بأدبI	don’t	want	to	talk	right	nowتحدث " (ال أرید أن أ
 اآلن).

  دون فتح الباب، اسأل ما إذا كان لدیھم مذكرة موقعة من قاض. إذا قالوا إنھم یحملون مذکرة موقعة من قاض، فاطلب منھم
 تمریرھا من تحت الباب أو یضعوھا أمام النافذة. إذا لم یکن لدیھم مذکرة موقعة من قاض، فال تسمح لھم بالدخول.

 

وكالة أو اإلبالغ عن أنشطة  )ICEوكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك (لمزید من المعلومات حول حقوقك أثناء مقابالتك مع مسئولي 
  التي حدثت في مدینة نیویورك، اتصل بمشروع الدفاع عن المھاجرین  )ICE(تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك 

)Immigrant	Defense	Project 6422- 752) 212() على الرقم.	

	



زیز ول	تع ى	الوص ا	إل دمات	المزای ة	والخ اجرین	المقدم 	8    للمھ

إلى المزایا والخدمات المقدمة  الوصولتعزیز 
 للمھاجرین

تلتزم مدینة نیویورك بالتأكد من أن جمیع المقیمین، بغض النظر عن وضع الھجرة الخاص بھم، یشعرون باألمان للحصول على الخدمات 
لعامة تحدیدًا وخدمات الطوارئ وحمایة الشرطة والعدید األساسیة في المدینة، مثل الخدمات الصحیة والمدارس العامة وبعض المنافع ا

من الخدمات والمزایا األخرى. تحظر المدینة على موظفیھا من السؤال عن وضع الھجرة ما لم یحتاجوا إلى معلومات لتحدید استحقاق 
حفاظ على سریة وضع الھجرة إال في الحصول على الخدمات أو المزایا، أو ما لم یكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون. وتطلب المدینة ال

 ظروف محدودة عندما یقتضي القانون ذلك.

طلب وباإلضافة إلى ذلك، فإن مدینة نیویورك ال تساعد الحكومة الفیدرالیة في تنفیذ قانون الھجرة الفیدرالي إال في حاالت محدودة عندما یُ 
المھاجرین وحمایتھم، یمكنك زیارة الموقع الخاص بمكتب العمدة لشؤون ذلك بموجب القانون. لمعرفة المزید عن سیاسات المدینة لدعم 

  المھاجرین التالي:
 ‐igrationeconomic/imm‐http://www1.nyc.gov/site/immigrants/programs/social

enforcement.page.	

، یتم 41. بموجب األمر التنفیذي رقم 41السیاسة الرئیسیة للمدینة التي تعزز الوصول إلى خدمات المدینة للمھاجرین ھي أمر تنفیذي 
علیھا.  تشجیع جمیع المھاجرین، بمن فیھم المھاجرین غیر الموثقین، على طلب الخدمات والمزایا والبرامج التي یحق لھم الحصول

موظفي المدینة بحمایة سریة وضع ھجرة الشخص وأنواع أخرى من المعلومات  41وباإلضافة إلى ذلك، یُلزم األمر التنفیذي رقم 
 الشخصیة.

بعض المزایا والخدمات الحكومیة متاحة فقط لألشخاص الذین لدیھم أنواع معینة من وضع الھجرة. في تلك الحاالت، من الضروري أن 
المدینة عن وضع الھجرة لتحدید استحقاق شخص ما للخدمة من عدمھ. وعلى أیة حال، یتم توفیر العدید من الخدمات، مثل  یسأل موظف

خدمات الصحة العامة والسالمة والتعلیم للمھاجرین بغض النظر عن أوضاع ھجرتھم، بمن فیھم المھاجربن الذین ال یحملون وثائق. 
 .14المتاحة للمھاجرین غیر الموثقین في قسم "المنافع العامة" في الصفحة رقم  ویمكن اإلطالع على قائمة بالخدمات

 ؟41التنفیذي  األمرماذا یقتضي 
  إذا كنت ضحیة أو شاھدًا على جریمة ما، أو إذا اتصلت أو اتصلت بك الشرطة للحصول على المساعدة، فال یحق لضباط

 الشرطة االستفسار عن وضع الھجرة الخاص بك.
 إذا اشتبھ ضباط الشرطة في أنشطة غیر قانونیة أو إجرامیة، فیمكنھم سؤالك عن وضع الھجرة الخاص بك و / أو ومع ذلك ،

 أن یطلبوا منك الكشف عن تلك المعلومات.
  إذا ذھبت إلى وكالة المدینة لطلب خدمات أو مزایا معینة، فال یحق لموظفي المدینة سؤالك عن وضع الھجرة الخاص بك ما لم

 طلوبًا بموجب القانون أو ضروریًا لتحدید ما إذا كنت مؤھًال للحصول على تلك الخدمات أو المزایا.یكن م
  إذا شاركت حالة الھجرة الخاصة بك أو غیرھا من المعلومات السریة مع موظفي المدینة، فلن یقوموا بإبالغ ھذه المعلومات

 القانون. إلى أي شخص، إال في أضیق الحدود مثل أن یُطلب ذلك بموجب

، فیمکنك تقدیم شکوى إلی وکالة المدینة التي تعتقد أن االنتھاك قد 41إذا کانت لدیك شکاوى بشأن انتھاکات محتملة األمر التنفیذي رقم 
 .311حدث بھا. یمکنك أیضا االتصال بمکتب رئیس البلدیة الخاص بشؤون المھاجرین على الرقم 
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 وتنفیذ قوانین الھجرة العامةبروتوکول مدینة نیویورك للمدارس 
 2017للمساعدة في ضمان إبقاء المدارس العامة في مدینة نیویورك أماكن آمنة للطالب واألسر، أعلنت المدینة عن بروتوكول في عام 

الھجرة. وبموجب ھذا  لكیفیة استجابة المدارس العامة للطلبات المقدمة من مسئولي تنفیذ القانون الفیدرالي، بمن فیھم مسئولي تنفیذ قوانین
البروتوكول، إذا اقترب ضابط تنفیذ فیدرالي أو ضابط تنفیذ الھجرة من مدرسة عامة، فسوف تطلب المدرسة من الضابط الحصول على 

معلومات مفصلة عن طبیعة الزیارة وما إذا كان لدى الضابط أي أوراق أو مذكرات. ستطلب المدرسة بعد ذلك من الضباط االنتظار 
). وال تقدم المدارس العامة أي DOE(مبنى المدرسة بینما یتشاور موظفو المدرسة مع المحامین في إدارة التعلیم بمدینة نیویورك خارج 

 معلومات إلى مثل ھؤالء الضباط أو تسمح لھم بدخول أي مدرسة ما لم یكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

	لإلطالع على البروتوكول، انقر على ھذا الرابط:

http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/SupportingAllStudents/Immigration+Guidance+for+Prin

cipals.htm	
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 حقوق الوصول إلى اللغة
یحق للشخص الذي ال یتكلم أو یقرأ اإلنجلیزیة بكفاءة أن یطلب خدمات الترجمة التحریریة أو الترجمة الشفویة من الوكاالت الحكومیة، 
بما في ذلك المدارس والعیادات الصحیة ومكاتب الخدمات االجتماعیة. ومن غیر المالئم عموًما استخدام األطفال أو األقارب كمترجمین 

لعدید من المسائل. مطلوب من العدید من الوكاالت الحكومیة بموجب القانون توفیر الوصول إلى اللغات بلغات أخرى غیر شفویین في ا
 اإلنجلیزیة.

 یتضمن الوصول إلى اللغة:

  الترجمة"، وھو ما یعني ترجمة وثیقة كتابیًا. ویمكن أن یشمل ذلك ترجمة الرسائل الھامة واإلخطارات والتعلیمات وغیرھا"
 من الوثائق إلى لغات مختلفة؛ و

  الترجمة الشفویة"، وھو ما یعني ترجمة المعلومات المنطوقة شفویا إلى لغة مختلفة. ویمكن أن یشمل ذلك وجود مترجم فوري"
	موجود في اجتماع أو وجود مترجم شفوي على الھاتف.

 في الوصول إلى الخدمات البشریة المساواة: 73القانون المحلي 
أن توفر أربع وكاالت رئیسیة للخدمات الصحیة والخدمات اإلنسانیة في المدینة قدًرا معینًا من خدمات  73ویقتضي القانون المحلي 

 :73الوصول إلى اللغات. یجب على ھذه الوكاالت اتباع القانون المحلي 

 ) إدارة الموارد البشریةHuman	Resources	Administration,	HRA( 

  والسالمة العقلیة (إدارة الصحةDepartment	of	Health	and	Mental	Hygiene,	DOHMH( 

 ) إدارة خدمات األطفالAdministration	for	Children's	Services,	ACS( 

 ) إدارة خدمات المشردینDepartment	of	Homeless	Services,	DHS( 

ھارة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ویسعى للحصول على منافع أو ویجب توفیر أنواع معینة من المساعدة اللغویة المجانیة للشخص ذو الم
یحصل علیھا بالفعل من إحدى ھذه الوكاالت. وتدیر ھذه الوكاالت مراكز عمل معینة، ومكاتب قسائم شراء األغذیة، ومكاتب برامج 

 المساعدة الطبیة، ومكاتب الخدمات االجتماعیة األخرى.

) والتي یمكن أن تساعدك في HRAاسة تحدد المساعدة اللغویة التي توفرھا. إن إدارة الموارد البشریة (ولكل وكالة من ھذه الوكاالت سی
)، والعدید من المزایا األخرى، مطلوب منھا تقدیم بعض Medicaidالحصول على قسائم الشراء الغذائیة، والتأمین الصحي (میدیكید 

ة والعربیة والكریولیة الھایتیة والكوریة والروسیة. ویجب على إدارة الموارد البشریة الوثائق الھامة المترجمة إلى الصینیة واإلسبانی
)HRA ( أیًضا التحقق من أن األشخاص الذین یحتاجون إلى مساعدة لغویة ال ینتظرون لفترة أطول من غیرھم طلبًا للخدمات. ویُطلب من

توفیر مساعدة  )DOHMH)، وإدارة الصحة والسالمة العقلیة (ACS( )، وإدارة خدمات األطفالDHSكٍل من إدارة خدمات المشردین (
	  وخدمات لغویة ھادفة.

 إلى اللغة الوصول: 120أمر تنفیذي 
الصادر عن عمدة المدینة بأن توفر جمیع وكاالت المدینة التي تقدم خدمات عامة مباشرة قدًرا جیدًا من  120یقضي األمر التنفیذي رقم 

خدمات الترجمة التحریریة والشفویة المجانیة لألشخاص الذین یحتاجون إلیھا. وكان مطلوبًا من كل وكالة في المدینة أن تطبق سیاسة 
. ویتعین على الوكاالت تقدیم المساعدة في اللغات الست األولى التي یتحدث بھا 2009ون ثان الوصول إلى اللغات اعتباًرا من ینایر/كان

	City	of	Department	NYCسكان مدینة نیویورك. ویتم تحدید ھذه اللغات من قِبل إدارة مدینة نیویورك لتخطیط المدن (

Planning.باستخدام بیانات التعداد األمریكي (	

لمعلومات حول الخدمات اللغویة المجانیة المتاحة في وکاالت المدینة، یمکنك للحصول علی مزید من ا
وطلب الوکالة المعینة التي ترغب فیھا، أو طلب مکتب شؤون المھاجرین التابع  311االتصال بالرقم 

 لعمدة المدینة.
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 الترحیل واالعتقال
 الترحیل؟الُمعّرض لخطر من ھو 

ذلك حاملي البطاقة الخضراء، قد یتعرضون لخطر الترحیل إذا أدینوا بارتكاب جریمة ما، أو بأمر أي مواطنین غیر أمریكیین، بما في 
ترحیل قدیم، أو كانوا ببساطة غیر موثقین. یشكل الترحیل بسبب اإلدانات الجنائیة خطًرا حتى لو كانت الجرائم بسیطة، وحدث منذ فترة 

	فترة منھا. طویلة، وإذا لم یقض الشخص أي عقوبة في السجن أو

إذا كنت معرًضا لخطر الترحیل وتشعر أنك بحاجة إلى محام، فیجب علیك محاولة العثور على محام متخصص في الترحیل. إذا كان 
لدیك إدانات جنائیة، فأنت تحتاج إلى محام یفھم القانون الجنائي وقانون الترحیل أیًضا. للحصول علی معلومات حول الخدمات القانونیة 

	کن أن تساعد في قضیة ترحیل ما، یرجی الرجوع إلی قسم دلیل الموارد في ھذا الدلیل.التي یم

، من محامي الدفاع الجنائي تقدیم المشورة إلى موكلیھم بشأن العواقب السلبیة بادیال ضد كنتاكي، 2010یتطلب قرار المحكمة العلیا لعام 
نھ یجب على محامي الدفاع الجنائي أن یبلغ موكلھ عما إذا كانت اإلدانة ستتسبب المحتملة للھجرة بسبب اتھاماتھم الجنائیة. ویعني ذلك أ

في ترحیلھ، أو تعرضھ لالعتقال كمھاجر، أو عدم قدرتھ على الحصول على مركز قانوني أو جنسیة، أو یؤثر على قدرتھ على العودة 
د یكون الموكل قادًرا على الطعن في اإلدانة، حتى لو كان قد بأمان من رحلة إلى الخارج. إذا لم یقدم محامي الدفاع ھذه النصیحة، فق

	اعترف بالذنب.

 المتعلقة بالھجرة االعتقالقیود مدینة نیویورك على أوامر 
إلى تقیید الظروف التي یمكن فیھا للمدینة أن تفي بطلبات المحتجزین  2014في عام  59و 58كما أدى إقرار المدینة للقانونین المحلیین 

إلى كیان  )ICE). أمر االعتقال ھو أمر ترسلھ وكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك (ICEتنفیذ قوانین الھجرة والجمارك ( لةوكامن 
  احتجازه. وتحظر القوانین بشكل عام إدارة شرطة مدینة نیویورك  ICEحكومي محلي أو حكومي العتقال شخٍص ما تعتزم وكالة 

)New	York	City	Police	Department,	NYPD () وإدارة اإلصالحDepartment	of	Correction,	DOC(  من تنفیذ أوامر
) بتنفیذ DOC) وإدارة اإلصالح (NYPDاالعتقال المتعلقة بالھجرة في معظم الحاالت ولیس جمیعھا. وتقوم إدارة شرطة مدینة نیویورك (

	فقط في الظروف التالیة:أوامر االعتقال 

	

 ) تقدّم وكالة تنفیذ أوامر قوانین الھجرة والجماركICE مذكرة قضائیة صادرة عن قاض فیدرالي تثبت أن ھناك سببًا محتمال (
	الحتجاز الشخص، و

  قد أدین الشخص بارتكاب "جریمة عنف أو جریمة خطیرة" في غضون خمس سنوات من االعتقال أو احتمالیة أن یكون اسمھ
	مراقبة اإلرھابیین. متطابقًا مع اسم بقائمة

	Rikersاالحتفاظ بمكتب في سجن جزیرة ریكرز ( )ICE( وتحظر القوانین أیًضا على وكالة تنفیذ أوامر قوانین الھجرة والجمارك

Island	Correctional	Facility.(	

 ماذا تفعل إذا تم اعتقال شخص ما
شيء عن وضع الھجرة الخاص بك أو التوقیع على أي شيء للتخلي إذا كنت محتجزا في حراسة الھجرة، فأنت لست ملزًما بأن تقول أي 

عن حقك في نظر دعوى الھجرة أو أي حقوق أخرى. ولك الحق في عدم الرد على األسئلة التي تدور حول حالتك. یجب علیك عدم 
	التوقیع على أي مستند دون التحدث إلى المحامي الخاص بك.

ا محتجًزا، فتأكد من االحتفاظ باالسم الكامل لھذا الشخص وأسماءه المستعارة، ورقم تسجیلھ إذا كنت أحد أفراد العائلة أو تحب شخصً 
األجنبي، وتاریخ میالده، وتاریخ دخولھ إلى الوالیات المتحدة، وأي سجل جنائي، ومعلومات االتصال الخاصة بمحامینھ الجنائیین 

	ألخرى.ومحامین الھجرة في الماضي وحالیًا وجمیع أوراق الھجرة ا
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، اتصل بمكتب وكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك. یمكنك شخص تحبھ تم اعتقالھإذا كنت ترغب في العثور على أحد أفراد أسرتك أو 
أیضا االتصال بالقنصلیة الخاصة بك. وأخیًرا، یمكنك االتصال بمراكز االعتقال الفردیة. لمزید من المعلومات، یمكنك االتصال بموقع 

	" (شبكة مراقبة االعتقال).Network	Watch	Detentionالویب "

	

 وكالة تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك
	4213‐264) 212( نیویورك

	3666‐645) 973( نیوجیرسي

	

 المساعدة القانونیة المجانیة

 Executive Office for Immigrationقائمة مقدمي الخدمات القانونیة المجانیة للمكتب التنفیذي لمراجعة شؤون الھجرة (
Review, EOIR(: providers‐service‐legal‐bono‐pro‐https://www.justice.gov/eoir/list 

): w York Immigration CoalitionNeقائمة مقدمي خدمات الھجرة منخفضة التكلفة إلئتالف ھجرة نیویورك (
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers__1.10.

2017.pdf 

	State	York	Newكیین الجدد بوالیة نیویورك (مكتب األمری
Office	for	New	Americansمشروع الدفاع عن الحریة /( 

)800 (566‐7636	

	Aid	Legalوحدة قانون الھجرة للمساعدة القانونیة (
Immigration	Law	Unit( 

 (بعد ظھر یومي األربعاء والجمعة) 3456‐577) 212(

	Law	Immigration	Aid	Legalمشروع الدفاع عن المھاجرین (
Unit المعلومات واإلحالة بشأن قضایا الھجرة الجنائیة فقط؛ ال یوجد) (

 تمثیل مباشر)

)212 (725‐6422	

	Defenders( )718 (838‐7878	Bronx(مكتب برونكس دیفیندرز 
	Services( )718 (254‐0700 x100	Defender	Brooklynخدمات بروكلین دیفیندر (

  )،Freedom	for	Familiesالمعلومات والدعم غیر القانوني للمعتقلین والعائالت: عائالت من أجل الحریة ( لمزید من
 )646 (290‐5551.	

	.http://www.citidex.com/252.htmللحصول على قائمة بالقنصلیات: 

) على Network	Watch	Detentionل (لمزید من المعلومات حول االعتقال، قم بزیارة الموقع اإللكتروني لشبكة مراقبة االعتقا
  . www.detentionwatchnetwork.orgالعنوان التالي: 

  
	.https://locator.ice.gov/odls/homePage.doلتحدید مكان معتقٍل ما قید االحتجاز حالیًا: 

 عفو الصادر عن الحاكم؟ال ما ھو
لقة باإلدانة الجنائیة. بالنسبة للمھاجرین الموثقین (مثل حاملي البطاقة یستطیع حاكم والیة نیویورك منح العفو إلزالة بعض العواقب المتع

	الخضراء) أو غیر الموثقین، یمكن أن یساعد العفو على منع الترحیل اإللزامي أو حظر وضع قانوني.

 من یحق لھ تقدیم طلب للحصول على عفو؟
نیویورك أن یقدم طلبًا للعفو. یوجد مزید من المعلومات على ویمكن ألي شخص أدین بارتكاب جریمة جنائیة (أو مخالفة) في والیة 

	 .https://www.ny.gov/services/apply‐clemency الموقع التالي:

على بعض الجرائم  ال یمكنھ القضاء تماًماوال یضمن العفو الحاكم في كل حالة أنھ لن یكون ھناك أي عواقب للھجرة. حتى العفو 
یجوز للعفو أن یحّول حظًرا جنائیًا إلى وضع قانوني لشخص غیر موثق، أو یلغي إما خطر الترحیل أو ألغراض الھجرة. ومع ذلك، 

	الترحیل اإللزامي للشخص الموثق بإدانة جنائیة.
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	لمعرفة المزید حول كیفیة تأثیر العفو على قضیة الھجرة الخاصة بك، اتصل بمشروع الدفاع عن المھاجرین التالي:

info@immdefense.org 6422-725)212(و أ.	

 كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على عفو لمنع الترحیل؟
لتقدیم طلب للحصول على العفو، یجب علیك جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي توضح لماذا یجب منح العفو. وتشمل ھذه 

	المعلومات ما یلي:

 الشخصیة بما في ذلك االسم والعنوان ورقم ھاتف االتصال وتاریخ المیالد ورقم الضمان االجتماعي أو رقم  المعلومات
	التسجیل األجنبي،

 ،وسواء كانت إجراءات الھجرة معلقة وحالة تلك اإلجراءات	

 ،طبیعة اإلدانة بما في ذلك مكان الجریمة، وتاریخ إصدار الحكم، والعقوبة الواردة	

 لیل على إعادة التأھیل، والتي تبین حسن الخلق،التاریخ أو د	

 وصف تفاصیل العالقات الخاصة بك بالوالیات المتحدة، و	

 وصف تأثیر الترحیل الذي سیؤثر سیكون علیك وعلى عائلتك.	

	یجب إرسال الطلبات إلى:

Executive	Clemency	Bureau	

New	York	State	Department	of	Corrections	and	Community	Supervision	

The	Harriman	State	Campus	–	Building	2	

1220 Washington	Avenue	

Albany,	NY	12226‐2050	

	أو قم بعمل مسح ضوئي للطلب الخاص بك وأرسلھ إلى عنوان البرید اإللكتروني التالي:

PardonsAndCommutations@doccs.ny.gov	

 بعد الحصول على العفو
إذا حصلت على عفو من الحاكم، یجب علیك اتخاذ خطوات إضافیة لمنع الترحیل. یتمثل أحد الخطوات التي یجب علیك اتخاذھا في تقدیم 

	إثبات بالعفو إلى المحكمة حیث تجري إجراءات الھجرة الخاصة بك.
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 المزایا العامة

 ما ھي المزایا العامة المتاحة للمھاجرین؟
توجد العدید من الخدمات والمزایا الھامة المتاحة لجمیع األشخاص، بغض النظر عن وضع الھجرة. بعض ھذه الخدمات لتلبیة االحتیاجات 

	الطارئة. الخدمات المذكورة أدناه متاحة للجمیع، بما في ذلك المھاجرین غیر الموثقین.

  عاًما مؤھلون للتأمین الصحي في إطار البرنامج الحكومي للتأمین الصحي لألطفال، 19األطفال دون سن	

  شھًرا في حالة الرضاعة الطبیعیة)  12أشھر (أو  6سنوات وأمھات األطفال حتى سن  5النساء الحوامل واألطفال دون سن
	،)WICطبیعیة في إطار برنامج النساء واألطفال والرضع (مؤھالت للتثقیف التغذوي والدعم الغذائي المغذي والرضاعة ال

 الرعایة المقدمة قبل الوالدة للنساء الحوامل في إطار برنامج الرعایة قبل الوالدة )PCAP،(	

 ،الرعایة الطبیة الطارئة، بما في ذلك خدمة اإلسعاف	

 ،المشورة المتعلقة بالعنف المنزلي	

 ،التطعیمات	

  البشریة (اختبار فیروس نقص المناعةHIV( ،وتقدیم المشورة	

 ،المأوى في حاالت الطوارئ	

 ،الخط الساخن لمراقبة السموم	

 خدمات المؤن الغذائیة	

 ،خدمات رعایة الطفل والكفالة	

 ،التعلیم العام	

 ،برامج اإلفطار والغداء المدرسیة	

 ،الخدمات العلیا والبرامج العلیا للمركز التي تقدمھا إدارة الشیخوخة	

  التي تحمي من االحتیال على المستھلكین التي تقدمھا إدارة شؤون المستھلكین،الخدمات	

 ،والحمایة من التمییز التي توفرھا لجنة حقوق اإلنسان	

 ،الخدمات والمرافق التي تقدمھا إدارة الحدائق والمتنزھات الترفیھیة	

 ،الخدمات التي تقدمھا إدارة الصحة والسالمة العقلیة	

 مة والمناسبات الخاصة،خدمات المكتبة العا	

 ،وسائل النقل العامة	

 حمایة الشرطة، و	

 .الحمایة من الحرائق	

 فقطوفیما یلي بعض المزایا التي یحق للمواطنین والمھاجرین األمریكیین ذوي الوضع القانوني المحدد "الحاضرین بصورة قانونیة" 
	الحصول علیھا:

 ) دخل الضمان التكمیليSupplemental	Security	Income,	SSI،(	

 الغذاء، قسائم شراء	

 ،المساعدة النقدیة	

 ،اإلسكان العام	

  8قسائم اإلسكان الخاصة بالقسم )Section	8و ،(	

 ) المساعدة الطبیة المقدمة لذوي الدخل المنخفضMedicaid( .(غیر الطارئة)	
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 )؟SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSIما ھو دخل الضمان التكمیلي (
 ) سنة فأكثر)، والمكفوفین، أو المعاقین. 65دخل الضمان التكمیلي ھو فائدة نقدیة لذوي الدخل المنخفض	

 " األشخاص الذین یحصلون على دخل الضمان التكمیلي مؤھلون تلقائیا لبرنامج المساعدة الطبیةMedicaid.(میدیكید) "	

في أي مكتب إلدارة الضمان ) SSIیمكن للشخص التقدم بطلب للحصول على دخل الضمان التكمیلي (
	).800( 772- 1213) أو عن طریق االتصال برقم: SSA(االجتماعي 

 ما ھي قسائم الشراء الغذائیة؟
 ) قسائم الشراء الغذائیة، والمعروفة اآلن باسم برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیةSupplemental	Nutrition	

Assistance	Program,	SNAP نقدیة في شكل كوبونات وبطاقات إلكترونیة لتحویل المزایا ()، ھي مزایاElectronic	

Benefits	Transfer,	EBT.والتي تساعد األسر ذات الدخل المنخفض في شراء المواد الغذائیة (	

 ) في مدینة نیویورك، تتولى إدارة الموارد البشریة في مدینة نیویوركHRA(  إدارة قسائم شراء الغذاء. یمكن للشخص الذھاب
) أو مكتب قسائم شراء الغذاء لتقدیم طلب للحصول على HRAإلى مركز عمل إدارة الموارد البشریة في مدینة نیویورك (

	قسائم شراء الغذاء.

 طلب للحصول على قسائم  حتى إذا كان أحد الوالدین غیر مؤھل للحصول على قسائم شراء الغذاء، فیمكن أحد الوالدین تقدیم
	شراء الغذاء ألطفالھ إذا كان األطفال مؤھلین.

أو قم بزیارة إدارة الموارد البشریة في  311لتقدیم طلب للحصول على قسائم شراء الغذاء، اتصل بالرقم 
  على اإلنترنت )HRAمدینة نیویورك (

eagprogram.p‐food‐benefits‐http://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap	

	

 ما ھي المساعدة النقدیة؟
المساعدة النقدیة ھي برنامج مدینة نیویورك الذي یقدم المساعدة النقدیة لألسر ذات الدخل المنخفض المؤھلة لمساعدتھا على أن تصبح 

	مستقلة.

للعثور على مركز عمل مدینة نیویورك حیث یمكنك التقدم بطلب للحصول على المساعدة النقدیة وغیرھا 
 locations.page‐http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job المزایا العامة، قم بزیارة:من 

	.311أو اتصل بالرقم 

 ما ھو اإلسكان العام؟
	واألشخاص ذوي الدخل المنخفض. اإلسكان العام ھو إسكان مملوك للحكومة ویتاح لبعض األسر

 )؟SECTION 8( 8ما ھي قسائم اإلسكان الخاصة بالقسم 
من قانون اإلسكان ھي مزایا تساعد األسرة على دفع جزء من إیجارھا. فقط بعض األسر منخفضة  8قسائم اإلسكان الخاصة بالقسم 

	السكنیة. 8، وفقط بعض أصحاب الوحدات السكنیة ھي التي تقبل قسائم القسم 8الدخل مؤھلة للحصول على إسكان القسم 

	

	

، اتصل بأحد المكاتب التالیة لھیئة اإلسكان التابعة لمدینة نیویورك 8لمزید من المعلومات حول قسائم اإلسكان العام والقسم 
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)NYCHA (أو قم بزیارة http://apply.nycha.info 

  F	2E.	Rd.,	ndordham	Floor 478 مانھاتن/برونكس
Bronx,	NY	10458	

)718 (707‐7771	
  2	Ave.,	ndAtlantic	Floor 787 بروكلین/ستاتن أیالند

Brooklyn,	NY	11238	

)718 (707‐7771	
  4	Blvd.,	thSutphin	Floor 90‐27 كوینز

Jamaica,	NY	11435	

)718 (707‐7771	
	

	البرید إلى:تقدم طلبات الحصول على اإلسكان العام عبر 

NYCHA	

Post	Office	Box	445	

Church	Street	Station	

New	York,	NY	10008	

	Preservation	and	Housingمن إدارة اإلسكان والمحافظة في مدینة نیویورك ( 8لمزید من المعلومات حول قسائم القسم 
Department,	HPD() 4300-286) 917، یرجى االتصال على الرقم التالي.	

	.)40لمزید من المعلومات حول اإلسكان، یرجى الرجوع إلى قسم اإلسكان (صفحة  

 ؟)MEDICAIDما ھي المساعدة الطبیة "میدیكید" (
قد تكون مشموًال ببرنامج میدیكید إذا كان میدیكید ھو برنامج یساھم في التكالیف الطبیة لألشخاص واألسر ذوي الموارد والدخل المحدود. 

)، و / أو تلبي بعض المتطلبات المالیة. للحصول على معلومات SSIلدیك فواتیر طبیة مرتفعة القیمة، وتتلقي دخل الضمان التكمیلي (
	 2831- 541) 800.( إضافیة، یرجى االتصال بخط مساعدة میدیكید على الرقم التالي

	

	IDNYCبطاقة بطاقة ھویة البلدیة: 

" لجمیع المقیمین في مدینة نیویورك، بغض IDNYC، أصدرت مدینة نیویورك قانونا بإنشاء بطاقة ھویة بلدیة تسمى "2014في عام 
ھي بطاقة تعریفیة تحمل صورتك یمكن استخدامھا لعدة أغراض. ویمكن استخدامھا للوصول  IDNYCالنظر عن وضع الھجرة. بطاقة 

ت المقدمة من حكومة المدینة، ولدخول المباني الحكومیة المدینة (بما في ذلك المدارس)، وللتعامل مع ضباط شرطة إلى البرامج والخدما
نیویورك، ولفتح حسابات التحقق في بعض المؤسسات المالیة، والحصول على العدید من المزایا األخرى. تشمل المزایا اإلضافیة لبطاقة 

IDNYC :ما یلي	

	

 صریة على تذاكر السینما، وعروض برودواي، واألحداث الریاضیة، والمتنزھات، وغیرھا.خصومات ترفیھیة ح	

  على عضویة مركز المتنزھات الترفیھیة بمدینة نیویورك اسنویًا أو لمدة ستة أشھر، وتصاریح تنس من إدارة  ٪10خصم
	.61إلى  25متنزھات مدینة نیویورك للبالغین الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

 على عضویة العائالت والبالغین في جمیع مراكز جمعیة الشبان المسیحیین  ٪20 خصم)YMCA في نیویورك والبالغ عددھا (
	.مركًزا 22

  على جمیع المشتریات في محالت السوبر ماركت الغذائیة ( ٪5خصمFood	Bazaar(  في مدینة نیویورك، من االثنین إلى
	مساء. 7صباحا إلى  7الجمعة، من 

  على تصریح نیویورك باس ( ٪25خصمNew	York	Pass( مزاًرا  83، وھو تصریح یستخدم في عموم المدینة لدخول
	سیاحیًا بمدینة نیویورك.

 .فتح حساب مصرفي في العدید من المؤسسات المالیة في مدینة نیویورك	
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  تاحف، ومراكز الفنون المسرحیة، من المؤسسات الثقافیة في المدینة، بما في ذلك الم 40عضویة مجانیة لمدة عام واحد في
  وقاعات الحفالت الموسیقیة، والحدائق النباتیة، وحدائق الحیوان.

	

للحصول على وصف كامل للمزایا، یرجى زیارة الموقع التالي: 
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/benefits.page.	

 ؟IDNYC بطاقةكیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على 

. یجب أن یتم التوقیع على IDNYC، یجب علیك تعبئة استمارة الطلب وتقدیمھا بمركز تسجیل بطاقة IDNYCللحصول على بطاقة 
	أو قم بزیارة الموقع التالي:  311الطلبات بالید وتقدیمھا شخصیًا. ال یمكن تقدیمھا عبر اإلنترنت. لتحدید موعد، اتصل برقم 

 www.nyc.gov/IDNYC	

.یجب على المتقدمین تقدیم إثبات الھویة IDNYCسنة وما فوق الحصول على بطاقة  14المقیمین في مدینة نیویورك بعمر  یمكن لجمیع
مجانیة لجمیع سكان  IDNYCكإثبات للھویة واإلقامة. بطاقة العدید من مختلف أنواع الوثائق وإثبات اإلقامة في مدینة نیویورك. یتم قبول 

لمدة خمس سنوات من تاریخ الموافقة على الطلب. عملیة التطبیق متاحة لألشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في  نیویورك. البطاقات صالحة
	اللغة اإلنجلیزیة واألشخاص ذوي اإلعاقة.

إلی الحد الذي تسمح بھ المدینة، والوالیة، والقوانین  IDNYCستحمي المدینة سریة المعلومات الخاصة بجمیع مقدمي طلبات بطاقة 
	.41یدرالیة. لن تسأل المدینة المتقدمین عن وضع الھجرة وفقًا لألمر التنفیذي رقم الف

	.http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application‐materials.page لطباعة طلب، قم بزیارة الموقع التالي:

	:IDNYCة صفحة ویب وكیفیة التقدم بطلب للحصول علیھا، یرجى زیار IDNYCلمزید من المعلومات حول بطاقة 

www.nyc.gov/IDNYC.	
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 الرعایة الصحیة
 كیف یمكن للشخص الحصول على التأمین الصحي العام؟

	وفیما یلي برامج التأمین الصحي الحكومیة التي قد یكون العدید من المھاجرین مؤھلین لھا:

 " المساعدة الطبیةMedicaidوضع الھجرة القانوني مطلوب للمساعدة لذوي الدخل المنخفض من جمیع األعمار )" (میدیكید .
	غیر الطارئة، )" (میدیكیدMedicaidالطبیة "

 " المساعدة الطبیة الطارئةMedicaidفي حاالت الطوارئ، )" (میدیكید	

  ) برنامج صحة الطفل بلسChild	Health	Plus(  عاًما أو أقل، 18للشباب الذین تبلغ أعمارھم	

 ) برنامج صحة األسرة بلسFamily	Health	Plus(  عاًما، 64إلى  19للبالغین الذین تتراوح أعمارھم ما بین	

 ) برنامج مساعدة الرعایة قبل الوالدةPrenatal	Care	Assistance	Program,	PCAP(،	

 ) برنامج مزایا تنظیم األسرةFamily	Planning	Benefit	Program,	FPBP،(	

 ) برنامج تمدید تنظیم األسرةFamily	Planning	Extension	Program,	FPEP(و ،	

 ) برنامح المساعدة الدوائیة المتعلقة بمرض اإلیدزAIDS	Drug	Assistance	Program,	ADAP لعالج المصابین (
	) اإلیجابي.HIVبفیروس نقص المناعة البشریة (

 من ھو المؤھل للحصول على التأمین الصحي العام؟
	الموثقین، والمقیمین في والیة نیویورك مؤھلون للحصول على:جمیع المھاجرین، بمن فیھم المھاجرین غیر 

 ) صحة الطفل بلسChild	Health	Plus(،	

 ) برنامج مساعدة الرعایة قبل الوالدةPCAP،(	

 ) برنامج مزایا تنظیم األسرةFPBP(،	

 ) برنامج تمدید تنظیم األسرةFPEP(و ،	

 ) برنامح المساعدة الدوائیة المتعلقة بمرض اإلیدزADAP،( و	

 " المساعدة الطبیة الطارئةMedicaidمیدیكید) ".(	

	یحق لجمیع األطفال، بغض النظر عن وضع ھجرتھم، الحصول على التأمین الصحي العام إذا كانت أسرھم مؤھلة على أساس الدخل.

جاریة المؤقتة، وتأشیرات وبشكل عام، ال یحق للمھاجرین غیر الحاملین لوثائق رسمیة وغیر المھاجرین (حاملي تأشیرات األعمال الت
) أو میدیكید Plus	Health	Familyالطلبة، وتأشیرات العالج الطبي والسیاحة) الحصول على برنامج صحة العائلة بلس (

)Medicaid.إال في حاالت الطوارئ (	

 نتمي)، یجب أن یMedicaid) أو میدیكید (Plus	Health	Familyولكي یكون المھاجر مؤھًال لبرنامج برنامج صحة العائلة بلس (
	إلحدى الفئات التالیة:

 ،المواطنین األمریكیین بالتجنس	

  ،المھاجرین في الوالیات المتحدة بسبب االضطھاد أو غیرھا من المشاكل في وطنھم (بما في ذلك الالجئین، وطالبي اللجوء
طین، وضحایا االتجار، وأولئك الذین یتمتعون بوضع واألمریكان اآلسیویین، والوافدین الكوبیین / الھایتیین، والوافدین المشرو

	الحمایة المؤقتة)،

 ،المقیمین الدائمین القانونیین	

 ) قانون العنف ضد المرأةViolence	Against	Women	Act,	VAWA مقدمي االلتماسات الذاتیة (أزواج وأطفال ،(
	تعرضوا للضرب أو اإلساءة)،المواطنین األمریكیین أو المقیمین الدائمین القانونیین الذین 

  ،المھاجرون الذین نالوا وقف الترحیل أو إلغاء الترحیل	

  1972ینایر/كانون ثان  1مھاجرو التسجیل (الذین یظھر أنھم یعیشون بشكل مستمر في الوالیات المتحدة منذ،(	

 ح المشروط عنھم،األشخاص الذي أطلق سراحھم بشروط في الوالیات المتحدة ولم تنتھ صالحیة إطالق السرا	
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 ،األمریكیین األصلیین المولودین في كندا واألشخاص من المناطق ذات العالقات الخاصة مع الوالیات المتحدة	

 قدامى المحاربین في القوات المسلحة وأولئك الذین ھم في الخدمة الفعلیة، باإلضافة إلى أسرھم المباشرة، أو	

 یة نیویورك إقامتھم بشكل دائم بظاھرالقانون (المھاجرین الذین تبین إلدارة الصحة في والPRUCOL.(	

 إلى ذلك ... باإلضافة

	أي شخص لدیھ حالة طبیة طارئة الحق في استدعاء سیارة إسعاف وتلقي الرعایة في غرفة الطوارئ، بغض النظر عن وضع الھجرة. ⦁

المراكز الصحیة الممولة فیدرالیًا ومن مستشفیات ویمكن ألي شخص، بصرف النظر عن وضع الھجرة، أن یحصل على الرعایة من  ⦁
	الصحة في مدینة نیویورك، ومراكز التشخیص والعالج، ومرافق الرعایة الطویلة األجل والعیادات.

على الرقم  )HRA(االتصال بخط مساعدة میدیكید  لمزید من المعلومات حول التأمین الصحي العام، یمكنك
	 NYC‐6116) 888( التالي:

كن للشخص الذي یتحدث اإلنجلیزیة بشكل محدود أو ال یتحدثھا تماًما الحصول على المساعدة ھل یم
 اللغویة في الرعایة الصحیة؟

لدى الشخص الذي ال یتقن اللغة اإلنجلیزیة الحق في مساعدة لغویة جیدة في معظم مرافق الرعایة الصحیة. یقتضي القانون الفیدرالي 
ات اتخاذ خطوات معقولة لضمان حصول األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة على مساعدة وقانون الوالیة من المستشفی

	.لغویة مثل خدمات الترجمة الشفویة المتقنَة وترجمات نماذج ھامة وتعلیمات ومعلومات لضمان التواصل الفعال مع جمیع المرضى

	

 :و الترجمة، یمكنك تقدیم شكوى بشأن الحقوق المدنیة الي الجھة التالیةإذا لم یقدم لك المستشفى خدمات الترجمة الشفویة أ
	of	Department	U.S.وزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة، مكتب الحقوق المدنیة (

Health	and	Human	Services,	Office	for	Civil	Rights,	OCR( 
)212 (264‐3313	

	Rights( )718 (741‐8400	Human	of	Division	NYSقسم حقوق اإلنسان بوالیة نیویورك (

 7450-306) 212(أو  311 )Commission	Rights	Human	NYCلجنة حقوق اإلنسان بمدینة نیویورك (

	

 ما ھي المجالس االستشاریة المجتمعیة بالمستشفیات؟
	NYCبإسداء المشورة إلى المرافق الصحیة والمستشفیات بمدینة نیویورك ( )CABsتقوم المجالس االستشاریة المجتمعیة بالمستشفیات (

Health	+	Hospitals,	H+H بشأن آراء المجتمع حول عملیات صنع القرار بمرفق الرعایة الصحیة وإبالغ المجتمع بأھداف (
مجموعات المجتمع المحلي  المرفق. ویقدم أعضاء المجلس وجھة نظر حیویة بشأن وضع خطط وبرامج للمرافق، والتعامل مع

، یرجى )CSBsوالمسؤولین المحلیین وإدارة المرافق. لمزید من المعلومات عن مراكز المجالس االستشاریة المجتمعیة بالمستشفیات (
أو زیارة  3349-788) 212اإلتصال بمكتب المرافق الصحیة ومستشفیات بمدینة نیویورك للعالقات الحكومیة الدولیة على الرقم (

	.www.nyc.gov/hhcالموقع 
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 التعلیم

	

 حق االلتحاق بالمدرسة العامة؟ لدیھمن 
سنة ویعیش في مدینة نیویورك االلتحاق بمدرسة عامة مجانًا حتى یتخرج من المدرسة  21و 5ویحق لكل شخص یتراوح عمره ما بین 

	سنوات. 5یحق لكل طفل االلتحاق بریاض األطفال ابتداء من السنة التي یبلغ فیھا الثانویة، بغض النظر عن وضع الھجرة. 

	.عامة في مدینة نیویوركالمدرسة للالطالب وذویھم اإلبالغ عن وضع ھجرتھم  یطلب من ُال

 ھل یمكن للوالدین الحصول على ترجمة حول معلومات عن المدرسة بلغات أخرى بخالف اإلنجلیزیة؟
في تلقي تراجم لمالحظات تعلیمیة ھامة، ورسائل، واستمارات باللغة األم للوالد. وباإلضافة إلى ذلك، یجب إتاحة للوالدین الحق 

المترجمین الشفویین في اجتماعات أولیاء األمور والتوجیھات الُمقدّمة لھم. إذا لم یحصل أحد الوالدین علی الترجمات التحریریة أو 
) DOEالتعلیم ( بوزارة وز للوالد االتصال بمنسق اآلباء أو المدرسة أو قسم مشارکة األسرة والمجتمعالترجمات الشفویة المطلوبة، فیج

)Division	of	Family	and	Community	Engagement أو محامي وذلك بغرض طلب المساعدة. من غیر المالئم عموًما (
	.استخدام األطفال كمترجمین شفویین في العدید من المسائل التعلیمیة

 كیف أسجل طفلي في المدرسة العامة؟
یجب على أولیاء األمور تسجیل أبنائھم في المدرسة التابعة "للمنطقة" المجاورة لمحل إقامتھم. یمکنك معرفة مکان مدرسة الطفل التابعة 

) علی: DOEأو زیارة الموقع اإللکتروني لوزارة التعلیم ( 311للمنطقة باالتصال برقم 
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents.	

یجوز لآلباء الذین ال یرغبون في التحاق طفلھم بالمدرسة التابعة للمنطقة أن یتقدموا بطلب "تغییر" لنقل طفلھم إلی مدرسة 
لمعلومات أخرى. ومع ذلك، قد ال ینال اآلباء الذین یتقدمون بطلب للتغییر في بعض األحیان على موافقة للتحویل. لمزید من ا

- 427) 866( الرقم علىأو اتصل  www.insideschools.org الموقع حول كیفیة اختیار والتقدم للمدارس، قم بزیارة
6033 .	

) من DOEقبل الروضة في مدینة نیویورك االتصال بوزارة التعلیم ( مرحلة مایمکن للوالدین الراغبین في تسجیل أطفالھم في برامج 
  یمکنك معرفة کیفیة تسجیل طفلك في برنامج مرحلة ما قبل الروضة عن طریق االتصال بالرقم التالي: أجل تسجیل طفلھم. 

	أو من خالل زیارة الموقع اإللکتروني التالي:  2009‐935  )718(

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm.	

دارس المتوسطة، ال یتم تخصیص الطالب في المدارس التابعة للمنطقة، ولكنھم یقومون وبالنسبة لجمیع المدارس الثانویة وبعض الم
بتقدیم الطلبات وتتاح لھم فرصة اختیار بعض المدارس. لمزید من المعلومات حول االلتحاق بالمدارس المتوسطة والثانویة، اتصل برقم 

	.http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htmأو قم بزیارة الموقع التالي:  311

	للتسجیل، یجب على الطالب إبراز الوثائق التالیة:

 ،(یمكن قبول سجالت معینة فقط كدلیل) إثبات عنوان المنزل	

 ،شھادة میالد الطفل، أو جواز السفر، أو شھادة المعمودیة	

 ،سجالت تحصین الطفل	

 ت (یُوصى بذلك، ولكن لیس مطلوبًا)،نسخة من سجل درجات الطفل أو أحدث بطاقة درجا	
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  قد یكون للوالدین نسخة أجنبیة مترجمة لسجالت الدرجات من قِبل المدرسة التي یرغب الطالب في االلتحاق بھا، أو من قِبل
	)، أو من مصدر خارجي، وEducation	of	Departmentوزارة التعلیم (

 ) برنامج التعلیم الفردي للطفلIndividualized	Education	Program,	IEP(  فقط في حالة ما إذا كان الطفل یتلقى
	خدمات تعلیمیة خاصة.

إذا لم یكن لدى الطالب جمیع الوثائق المطلوبة للتسجیل، ال یزال یجب على المدرسة السماح للطالب بااللتحاق بھا على الفور. یجب على 
	المدرسة بعد ذلك محاولة الحصول على وثائق إضافیة.

 اك مدارس عامة مخصصة للطالب المھاجرین الجدد؟ھل ھن
، أو زیارة الموقع 311نعم. لمزید من المعلومات حول ھذه البرامج، یمكنك االتصال بوزارة التعلیم على رقم 

www.insideschools.org) أو االتصال بمحامي الدفاع عن األطفال ،Advocates	for	Children على رقم (  
)212( 947‐9779. 	

 المجانیة إلى المدرسة؟ الحافلةھل یمكن للطفل الحصول على خدمة 
یحق للطالب من مرحلة ریاض األطفال وحتى الصف السادس الحصول على خدمة الحافالت المجانیة بحسب مستوى الصف الدراسي 

المدرسة. قد یحق أیًضا للطالب من جمیع األعمار الحصول على أجرة مجانیة أو مخفضة للطالب ومدى المسافة من حیث یعیشون إلى 
	للنقل العام، اعتمادًا على مدى المسافة من حیث یعیشون إلى المدرسة.

	یمكن للوالدین االتصال بمكتب النقل لمزید من المعلومات في 

	./http://www.optnyc.orgأو زیارة الموقع  8855‐392 )718(

 ؟أو غداء مجانیة بالمدرسة وجبة إفطارھل یمكن للطالب الحصول على 
العدید من الطالب في المدارس الحكومیة مؤھلون للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة السعر. وللحصول على ھذه المیزة، یجب 

	على األسر تقدیم الطلب المناسب المتاح في كل مدرسة.

 رعایة الطفل

 ول على رعایة الطفل؟كیف یمكن للوالد الحص
سنة. تقوم  12أسابیع و 6یمكن للوالدین الذین یستوفون شروط دخل معینة الحصول على رعایة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

) HRAأو إدارة الموارد البشریة ( )ACS	Services,	Children's	for	Administrationإدارة مدینة نیویورك لخدمات األطفال (
. ویمكن توفیر رعایة األطفال في مراكز الرعایة الجماعیة لألطفال أو في بیوت مقدمي الخدمات المرخص بإدارة خدمات رعایة الطفل

لھم. العدید من برامج رعایة الطفل متاحة لألطفال بغض النظر عن وضع ھجرتھم. یمكن لألسر المستحقة تقدیم طلب للحصول على 
. قد تكون )HRAأو إدارة الموارد البشریة () ACSألطفال من خالل إدارة مدینة نیویورك لخدمات األطفال (قسائم لدفع تكالیف رعایة ا

شھًرا الماضیة مستحقة للحصول على قسائم رعایة األطفال من  12األسر التي تتلقى مساعدات عامة أو فقدت المساعدة العامة خالل الـ 
	.)HRAخالل إدارة الموارد البشریة (

	لمزید من المعلومات حول خیارات رعایة الطفل. 311برقم اتصل 
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 )ESLالتعلیم ثنائي اللغة وتعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (
 ما ھي خدمات المدرسة المتاحة لألطفال الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة کلغة ثانیة؟

التعلیم ثنائي اللغة حیث یعتبر تعلیم اللغة اإلنجلیزیة لغة ثانیة  قد یُطلب ویحق للطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة الحصول على
)English	as	a	Second	Language,	ESL أو غیرھا من البرامج. ویسمى الطالب الذین یتلقون ھذه البرامج "دارسي اللغة ،(

	) ما یلي:ELLوتشمل برامج دارسي اللغة اإلنجلیزیة (. ELLs) أو Learners	Language	Englishاإلنجلیزیة" (

 ینطوي على استخدام اللغة األم للطالب واللغة اإلنجلیزیة لتعلیم الطالب جمیع المواد الدراسیة. وھي مصممة  التعلیم ثنائي اللغة
	لمساعدة الطفل على الحفاظ على لغتھ األم، وتعلم المواد الدراسیة، وتعلم اللغة اإلنجلیزیة.

 ) اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیةESL(  باستخدام اللغة اإلنجلیزیة فقط. الموادھو البرنامج الذي یعلم الطفل اإلنجلیزیة وغیرھا من	

  للتدریس للناطقین باللغة اإلنجلیزیة باعتبارھا لغتھم األم والناطقین بلغة أخرى باعتبارھا لغتھم اللغة الثنائیة / نموذج االتجاھین
	س الفصل، وذلك لتعلیم جمیع الطالب في الفصل اإلنجلیزیة ولغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة.األم في نف

  ھو برنامج یتم فیھ التأكید على اللغة اإلنجلیزیة وتستخدم أسالیب تعلیم اللغة نموذج أكادیمي متسارع لللغة اإلنجلیزیة
	أثناء الشرح.) ESLاإلنجلیزیة كلغة ثانیة (

	

، ولكن لن تقدم جمیع المدارس )ESLكلغة ثانیة ( اإلنجلیزیةرسة عامة برنامج تعلیم اللغة یجب أن تقدم كل مد
فصًال لتعلیم اللغة  لغة الطفل وكذلكبتعلیم ثنائي اللغة لتعلیًما ثنائي اللغة. إذا كان لدى المدرسة فصل ل

اللغة وتعلیم الطفل اللغة اإلنجلیزیة كلغة ، فیحق للوالد االختیار ما بین التعلیم ثنائي )ESLكلغة ثانیة ( اإلنجلیزیة
	.)ESL( ثانیة

كیف تقرر المدرسة حاجة الطالب لتلقي تعلیم ثنائي اللغة أو تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 
)ESL(؟ 

	Identification	Language	Homeسیقوم كل والد أو الوصي الذي یسجل طفًال في المدرسة بملء استبیان تحدید اللغة األم (

Survey,	HLIS الذي یستفسر عن اللغات التي یتحدث بھا الطفل واآلخرون في المنزل. اعتمادًا على إجابات االستبیان، قد یُطلب من ،(
) لتحدید ما إذا كان على الطفل تلقي التعلیم ثنائي اللغة LAB	Battery,	Assessment	Languageالطفل إجراء اختبار تقییم اللغة (

، فسیتم تصنیفھ كدارس )LABبالمئة في اختبار تقییم اللغة ( 41. إذا كانت نسبة الطفل تقل عن )ESLو تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (أ
	.)ESL) وسیطلب منھ أن تلقي التعلیم ثنائي اللغة أو تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (ELLللغة اإلنجلیزیة (

) الجدد إلبالغھم ببرامج دارسي اللغة اإلنجلیزیة ELLلقاءات تعریفیة ألولیاء أمور دارسي اللغة اإلنجلیزیة (ویُطلب من المدارس عمل 
(بمساعدة  ELLالمختلفة المتاحة. أثناء عقد اللقاء التعریفي، یمكن للوالدین طرح األسئلة والحصول على مواد توضیحیة حول برامج 

	 مترجم شفوي عند الضرورة).

 ؟)ESLفي حالة عدم موافقة الوالد علی تلقي طفلھ تعلیًما ثنائي اللغة أو تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ( ماذا یحدث

) مرة أخرى للحصول على درجة أعلى. ال تتم الموافقة على جمیع طلبات إعادة LABقد یطلب الوالد إعادة الطفل الختبار تقییم اللغة (
	االختبارات.

موارد األسرة، أو غیرھا من  )ESLتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ( حول برامجلمزید من المعلومات 
أو  6072- 374 )212( یرجى االتصال بإدارة دارسي اللغة اإلنجلیزیة ودعم الطالب على الرقم التالي

	.http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm زیارة الموقع اإللكتروني التالي
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 التعلیم الخاص؟ما ھو 
عاًما والذین یعانون من إعاقات تتعارض مع تعلمھم أن یتلقوا تدریَسا وخدمات  21إلى  3یحق للطالب الذي تتراوح أعمارھم ما بین 

متخصصة تُعرف باسم "التعلیم الخاص". قد تتراوح ھذه اإلعاقات ما بین صعوبة القراءة إلى إعاقات وجدانیة، وفكریة، وجسدیة أكثر 
	یدًا.تعق

وتشمل خدمات التعلیم الخاص تقدیم المشورة، وغرف الموارد، والخدمات شبھ المھنیة، والعالج البدني والمھني وعالج صعوبات 
التخاطب، والتكنولوجیا المساعدة، والمناھج الدراسیة الخاصة، وغیرھا من "الخدمات ذات الصلة ". یمكن تدریس طالب التعلیم الخاص 

	مع الطالب غیر معاقین، أو في فصل تعلیمي مع طالب التعلیم الخاص فقط. في فصل تعلیمي عام

 كیف یلتحق الطالب بالتعلیم الخاص؟
تھ قد یطلب الوالد أو المدرسة خطیًا إحالة الطفل للتعلیم الخاص وتقییم احتیاجاتھ. ال یمكن إحالة أي طالب إلى التعلیم الخاص لعدم مقدر

ة فقط. ال یمكن تقییم أي طفل للتعلیم الخاص دون موافقة الوالد المستنیرة. یجب أن یعطى دارسي اللغة على التحدث باإلنجلیزیة ببراع
	) من األطفال كلغة ثانیة تقییمات للتعلیم الخاص ثنائي اللغة.ELLاإلنجلیزیة (

 یحق للوالدین الحصول على تراجم لمواد التعلیم الخاص، ومترجمین فوریین في االجتماعات وجلسات
	االستماع المتعلقة بخدمات التعلیم الخاص لطفلھم.

	Education	Individualizedإذا تبین استحقاق طالبًا ما لتلقي خدمات التعلیم الخاص، فسوف یحصل علی برنامج تعلیم فردي (

Program,	IEP التعلیمیة للطالب.)، وھو وثیقة مھمة تحدد الخدمات التي سیحصل علیھا الطالب واألھداف التعلیمیة والمعاییر	

ع إذا لم یوافق الوالد على تلقي طفلھ تعلیًما خاًصا، أو ال یعتقد أن الطفل یتلقى الخدمات المناسبة، فیمكن للوالد أن یطلب جلسة استما
ة بالتعلیم محایدة للطعن في ھذه المسائل. یمكن للوالدین أن یلتمسوا محام للمساعدة في جلسة االستماع المحایدة واالجتماعات الخاص

	الخاص.

التابع لوزارة  الخاص، یمكنك االتصال بالخط الساخن للتعلیم الخاصلمزید من المعلومات حول خدمات التعلیم 
أو زیارة  2007-935 )718(لرقم ا على) Hotline	Education	Special	Education	of	Department(التعلیم 

   ) على الموقع التاليDOEص التابع لوزارة التعلیم (اموقع التعلیم الخ
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/default.htm. 
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 مشاركة اآلباء

 كیف یمكن للوالدین المشاركة في تعلیم أطفالھم؟
ویمكن للوالدین التحدث إلى معلمي أطفالھم ومدیري المدارس بصفة یمكن للوالدین المشاركة في مدارس أطفالھم والتعلم بطرق عدیدة. 

منتظمة. كما یمکن لھم أیضا التحدث مع منسق اآلباء في مدرستھم والمسؤول عن المساعدة في معالجة مخاوف الوالدین ودعم مشارکة 
	اآلباء.

	یمكن للوالدین أیضا االنضمام إلى المنظمات التالیة لیتمكنوا من المشاركة:

 ) جمعیة اآلباءParent	Association,	PA( ) رابطة اآلباء والمعلمین /Parent	Teacher	Association,	PTA وھي :(
مجموعة تقدم االستشارات للمدرسة حول كافة المسائل التي تنطوي على إدارة المدرسة، بما في ذلك المیزانیة والمناھج 

) الحصول على معلومات عن إدارة المدرسة ومستویات PTAاء والمعلمین (/ رابطة اآلب )PAالدراسیة. ویحق لجمعیة اآلباء (
	تحصیلھا.

 ) فریق القیادة المدرسیةSchool	Leadership	Team مجموعة تتألف من أولیاء األمور وقادة المدرسة والمعلمین الذین :(
	,Plan	Educational	Comprehensiveیطورون السیاسات التعلیمیة المدرسیة والخطة التعلیمیة الشاملة لكل مدرسة (

CEP .(	

  مجالس التعلیم المجتمعي)Community	Education	Councils,	CECs( مجلًسا للتعلیم المجتمعي یمثلون  32: یوجد
احتیاجات واھتمامات األسر والطالب، ویساعدون في تشكیل سیاسة التعلیم في كل مقاطعة من مقاطعات المدینة التعلیمیة البالغ 

	مقاطعة. 32عددھا 

 ) مجالس التعلیم على مستوى المدینةCitywide	Education	Councils,	CECs( ھناك أربعة مجالس تعلیمیة على مستوى :
المدینة تمثل احتیاجات واھتمامات األسر والطالب في صیاغة سیاسة التعلیم على مستوى المدینة في المجاالت التالیة: دارسي 

	، والمدارس الثانویة.75لتعلیم الخاص، والمقاطعة رقم )، واELLsاللغة اإلنجلیزیة (

o  تتألف مجالس التعلیم المجتمعیة وتلك التي تكون على مستوى المدینة من اآلباء وأفراد المجتمع المعنیین الذین یتم
	انتخابھم أو تعیینھم.

o ) تعقد مجالس التعلیم على مستوى المدینةCECsھم الموافقة على خطوط ) اجتماعات عامة شھریة. وتشمل واجبات
)، وتقییم المشرفین DOEتقسیم المناطق التي تتبعھا المدارس، وعقد جلسات استماع للخطة الرئیسیة لوزارة التعلیم (

	على المجتمع، وتقدیم المساھمات بشأن قضایا السیاسة الھامة األخرى.

جى االتصال بقسم المشاركة )، یرCECsلمزید من المعلومات حول مجالس التعلیم على مستوى المدینة (
 أو زیارة الموقع 4118-374 )212(األسریة ووالمجتمعیة التابع لوزارة التعلیم على الرقم 

http://schools.nyc.gov/Offices/CEC.	

 ) المجالس المجتمعیةCommunity	Boards عضًوا بدون  50): المجالس المجتمعیة ھي ھیئات تمثیلیة محلیة تتألف من
معینین من قِبل رئیس المقاطعة، ونصفھم اآلخر معینین من قِبل أعضاء مجلس المدینة. وتجتمع المجالس علنًا  أجر، نصفھم

للجمھور بالتحدث خالل جزء من كل اجتماع. وتتناول المجالس مجموعة واسعة من القضایا  ویسمحمرة واحدة في الشھر. 
المعلومات حول المشاركة في مجالس المجتمع، راجع قسم "التصویت  التي تؤثر على مجتمعھم، بما في ذلك التعلیم. لمزید من

	والمشاركة المدنیة."

 ) لجنة السیاسات التعلیمیةPanel	for	Educational	Policy,	PEP لجنة السیاسات التعلیمیة ھي مجلس مستقل یتألف من :(
ساء المقاطعات في المدینة، باإلضافة إلى یعینھم كل من رؤ 5یعینھم العمدة، و 8عضًوا یتم انتخابھم بالتصویت، و 13

	عضوین غیر منتخبین من المجلس االستشاري للطالب.

o ) تعقد لجنة السیاسات التعلیمیةPEP(  اجتماًعا عاًما کل شھر یتضمن وقتًا للتعلیق العام. ویمكن لكل ولي أمر
لتعبیر عن رأیھ رئیس اللجنة حضور ھذا االجتماع لمعرفة المزید عن سیاسات وزارة التعلیم والمقترحات وا

	وأعضاءھا.
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o ) یصوت أعضاء لجنة السیاسات التعلیمیةPEP(  ،علی مقترحات إدارة التعلیم المتعلقة بمواقع المدرسة المشترکة
المعاییر  )PEPوإغالق المدارس، والتوسعات المدرسیة أو االقتطاع منھا. كما تستعرض لجنة السیاسات التعلیمیة (

داف واللوائح المتعلقة باإلنجازات التعلیمیة وأداء الطالب، وكذلك عقود وزارة التعلیم، والمیزانیة والسیاسات واألھ
	التشغیلیة السنویة التقدیریة، وخطة رأس المال.

جم للمالحظات التعلیمیة الھامة، والرسائل، والنماذج باللغة األم ابأن للوالدین الحق في تلقي تر تذكر
 إذا لم یحصل. التعریفیة المترجمین الفوریین متاحین في اجتماعات ولقاءات اآلباءاألصلیة. ینبغي توفر 

قسم  أوالمدرسة ب أو بمنسق اآلباء جم شفویة مطلوبة، فیحق للوالد االتصالاجم أو تراعلی تر الوالد
	and	Family	of	Division	Education	of	Department( بوزارة التعلیم المشاركة األسریة والمجتمعیة

Community	Engagement (.أو محاٍم لطلب المساعدة	

 تھذیب الطالب

 ؟سلوكھكیف یتم تھذیب الطالب بسبب سوء 
) مع مراعاة سن الطالب، ومدى Code	Discipline	Citywideیجب على المدرسة اتباع قانون االنضباط على مستوى المدینة (

عوامل أخرى لتحدید التھذیب الصحیح لسلوك الطالب. یجب على اآلباء طلب نضجھ، وسجل التأدیب السابق، وظروف الحادث من بین 
 ) للتأكد من أن أي تھذیب لطفلھم مناسب وقانوني.Rights	Student	of	Billنسخة من قانون التھذیب وقانون حقوق الطالب (

 ما ھي الحقوق التي یتمتع بھا الطالب حال تھذیبھ؟
نیة الواجبة للطعن في اإلجراءات التأدیبیة إذا کان الطالب وولي األمر غیر موافقین علی قرار یحق للطالب إتخاذ اإلجراءات القانو

التھذیب. ھناك نوعان من اإلیقاف: إیقاف من قِبل مدیر المدرسة وإیقاف من قِبل المشرفین. تعتبر قرارات اإلیقاف الصادرة عن 
 یجب على المدارس اتباعھا لإلیقاف: المدیرأقل حدة من قرارات المشرف. وفیما یلي قواعد مھمة

 .یجب أن یحصل الطالب علی إخطار کتابي یُسلّم بشكل صحیح مع تحدید أسباب اإلیقاف 

  ال یجوز أن تزید مدة اإلیقاف الصادر عن مدیر المدرسة عن خمسة أیام، إال أن اإلیقاف الصادر عن المشرف قد یمتد لفترة
 أطول.

  اإلیقاف، ویمكنھ االستعانة بمحام.ویحق للطالب منازعة قضیة 

 .وللوالدین والطالب الحق في الحصول على ترجمة وترجمة فوریة لجمیع اإلنذارات واالجتماعات وجلسات االستماع 

  وخالل فترة اإلیقاف، ال یجوز معاقبة الطالب أكادیمیًا. ویجب أن یسمح لھم بإجراء جمیع االختبارات المقررة على مستوى
 الوالیة التي ال یسمح بتعویضھا، وتعویض أي امتحانات مدرسیة قد تؤثر على درجاتھم.المدینة أو 

  خالل فترة اإلیقاف، یجب أن یتم تزوید الطالب بتدریس بدیل، بما في ذلك علی سبیل المثال ال الحصر، أعمال الفصل
 الدراسي والواجبات المنزلیة.

، المتاحة على موقع وزارة التعلیم: A‐443الئحة المدیر لمزید من المعلومات حول إجراءات اإلیقاف، شاھد 
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations.	

 :لطلب المساعدة بشأن اإلیقاف للطالب، یمكنك االتصال بما یلي
	Children( )212 (947‐9779	for	Advocatesفعین عن األطفال (المدا

	Group( )212 (613‐5000	Assistance	Legal	NYمجموعة المساعدة القانونیة في نیویورك (

	City( )212 (431‐7200	York	New	for	Services	Legalالخدمات القانونیة لمدینة نیویورك (

 االلتحاق بالكلیات
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	االلتحاق بالكلیات بغض النظر عن وضع الھجرة؟ ھل یمكن ألي شخص

	یجوز ألي شخص أن یلتحق بالجامعة بصرف النظر عن وضع الھجرة.

ال یُطلب من الكلیات والجامعات الحكومیة في نیویورك أن تبلغ الحكومة عن حالة ھجرة الطالب إال إذا كان طالبًا دولیًا یتمتع بحیازة 
	تأشیرة أجنبیة.

	City(لك، یتم حمایة جمیع المعلومات الشخصیة للطالب، بما في ذلك وضع الھجرة، في جامعة مدینة نیویورك وباإلضافة إلى ذ

University	of	New	York,	CUNY(  وجامعة والیة نیویورك)State	University	of	New	York,	SUNY ( على أنھا سریة

یحظر ھذا . )FERPA	Act,	Privacy	and	Rights	Education	Federal(بموجب القانون الفیدرالي لحقوق التعلیم والخصوصیة 

القانون الفیدرالي اإلفصاح عن معلومات الطالب ألي شخص باستثناء الكلیة وذلك بغرض تحقیق "مصلحة تعلیمیة مشروعة في سجالت 
" من تلك المعلومات. ولكي الطالب الخاصة". في حالة وضع ھجرة الطالب، فأمین الصندوق فقط ھو الوحید الذي لھ مصلحة "مشروعة

یتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى ھذه السجالت، یجب على الطالب أن یقدم تفویًضا كتابیًا، أو أن یقدم وكیل حكومي أمر استدعاء 
	من المحكمة ینص على أن المعلومات ضروریة إلجراء تحقیق جنائي جار.

 ولة؟ھل یستطیع الطالب المھاجر دفع رسوم التعلیم داخل الد
	في نیویورك، یحق للطالب غیر الموثقین الحصول على تخفیضات للرسوم الدراسیة في الجامعات والكلیات العامة إذا:

  تخرجوا من مدرسة ثانویة في والیة نیویورك بعد االلتحاق بمدة سنتین على األقل، وقدموا طلبًا لاللتحاق بجامعة مدینة
 ) في غضون خمس سنوات من الحصول على شھادة الثانویة العامة،SUNY( ) أو جامعة والیة نیویوركCUNYنیویورك (

	أو

 ) التحقوا ببرنامج اختبار تقییم االنتھاء من المرحلة الثانویةTest	Assessing	Secondary	Completion,	TASC( 
 Generalالمعادلة العامة (، والتحقوا ببرنامج دبلومة 2014ینایر/كانون ثان  1المعتمد من والیة نیویورك، أو قبل 
Equivalency	Diploma,	GED،(  وحصلوا على شھادةTASC/GED  الصادرة في والیة نیویورك، وقدموا طلبًا

)؛ أو كلیة تدیرھا الدولة، أو كلیة مجتمعیة في SUNY) أو جامعة والیة نیویورك (CUNYلاللتحاق بجامعة مدینة نیویورك (
 الدبلوم،غضون خمس سنوات من الحصول على 

	و

 ) تقدیم إفادة خطیة مصدقة من جامعة مدینة نیویوركCUNY) أو جامعة والیة نیویورك (SUNY تفید بأنھم قدموا طلبا .(
 إلضفاء الصبغة القانونیة على وضع ھجرتھم أو سیقدمون طلبًا بذلك بمجرد أن یكونوا مؤھلین للقیام بذلك،

 و

  فوًرا استشارة المكتب المناسب في جامعة مدینة نیویورك (إثبات اإلقامة في الدولة. یجب على الطالبCUNY أو جامعة (
). لمعرفة كیف یجب أن تثبت اإلقامة للحصول على الرسوم الدراسیة من الدولة. یجب على الطالب SUNYوالیة نیویورك (

	.لوالیة بتكلفة أكبرالتأكد من مراجعة طلب اإلقامة بسرعة للتأكد من عدم اضطرارھم لدفع رسوم التعلیم خارج ا

 یمكن للطالب المھاجرین الحصول على منح دراسیة أو المعونة المالیة للجامعة؟ھل 
الل تقدم العدید من البرامج الفیدرالیة وحكومات الوالیات المساعدة المالیة لألفراد واألسر لمساعدة الطالب على االلتحاق بالجامعة. من خ

)، تدیر الحكومة االتحادیة برامج المنح والقروض للطالب Education	of	Department	U.S.الوالیات المتحدة (وزارة التعلیم في 
وأولیاء األمور للطالب في كٍل من برامج ما قبل التخرج والدراسات العلیا. لمعرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك مستحقین للحصول على ھذه 

وني لوزارة التعلیم على العنوان التالي: البرامج یمكنك زیارة الموقع اإللكتر
https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action.	

، یوفر برنامج المساعدة كما تدیر والیة نیویورك برامج لمساعدة الطالب على االلتحاق بالكلیات في نیویورك. وعلى وجھ التحدید 
). منًحا لألفراد المؤھلین للمساعدة في دفع تكالیف الكلیة. TAP	Program,	Assistance	Tuitionالدراسیة في والیة نیویورك (
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، قد یكون بعض الطالب مؤھلین أیضا لبرنامج )TAP	Program,	Assistance	Tuitionباإلضافة إلى برنامج المساعدة الدراسیة (
) الذي تم سنھ مؤخًرا، والذي یتیح إمكانیة الحصول على رسوم مجانیة لبعض الكلیات Scholarship	Excelsiorسیلسیور (منح إك

والجامعات في والیة نیویورك. ویمكن االطالع على معلومات إضافیة عن ھذه البرامج وغیرھا من برامج التعلیم في والیة نیویورك 
	./https://www.hesc.ny.govعلى العنوان التالي: 

یعتبر الطالب غیر الموثقین غیر مؤھلین للحصول على برامج مساعدة مالیة رئیسیة حكومیة أو فیدرالیة، ولكن یمكنھم التقدم للحصول 
ن لبرنامج المساعدة الدراسیة في والیة مؤھلی غیرعلى منح دراسیة خاصة وقروض. وعلى وجھ التحدید، فإن الطالب غیر الموثقین 

	Part‐Time	for	Aidو مساعدات والیة نیویورك للدراسة بدوام جزئي (أ)، TAP	Program,	Assistance	Tutionنیویورك (

Study,	APTS) أو منح بیل ،(Pell	Grants) أو منح الفرص التعلیمیة التكمیلیة الفیدرالیة ،(Federal	Supplemental	

Educational	Opportunity	Grants,	FSEOG) أو قروض بیركنز (Perkins	Loans) أو قروض ستافورد ،(Stafford	

Loans) أو قروض الوالدین لطالب المرحلة الجامعیة ،(Parent	Loans	for	Undergraduate	Students,	PLUS أو دراسة ،(
	). Study	Work	Federalالعمل الفیدرالي (

عدد قلیل من المنح الدراسیة المتاحة لجمیع الطالب بغض  )SUNY) وجامعة والیة نیویورك (CUNYینة نیویورك (یوجد في جامعة مد
	النظر عن وضعھم كمھاجرین. وتشمل ھذه المنح الدراسیة وخیارات المعونة المالیة ما یلي:

 برنامج الفرص التعلیمیة )Educational	Opportunity	Program,	EOP( :طالب جامعة والیة منحة متاحة ل
	الذین یعانون من الحرمان اقتصادیًا وتعلیمیًا، )SUNYنیویورك (

 البحث عن التعلیم، واالرتقاء، والمعرفة )SEEK	Knowledge,	and	Elevation,	Education,	for	Search( :
تمتد الدراسة بھا ألربع  التي )CUNY، موجود في كلیات جامعة مدینة نیویورك ()EOPبرنامج الفرص التعلیمیة ( على غرار
	سنوات، و

 ) اكتشاف كلیةCollege	Discovery,	CD:( ) على غرار برنامج الفرص التعلیمیةEOP( موجود في كلیات جامعة مدینة ،
	) التي تمتد الدراسة بھا لعامین.CUNYنیویورك (

كما یحصل الطالب على خدمات الدروس الخصوصیة  یتلقى عادة الطالب الذین حصلوا على أحد ھذه المنح ماًال مقابل الرسوم والكتب. 
	والخدمات المھنیة واالستشارات الشخصیة.

في طلب القبول  CD، أو SEEKو أ، EOPالتأشیر بالموافقة على مربع لتقدیم طلب للحصول على ھذه البرامج، یجب على الطالب 
. یجب على الطالب تقدیم دلیل على أھلیتھم االقتصادیة )SUNY) وجامعة والیة نیویورك (CUNYجامعةمعة مدینة نیویورك (القیاسي ب

	لتقدیم طلب للحصول على ھذه الجوائز. یمكنھم الحصول على مساعدة حول الطلبات من مستشاري المساعدات المالیة بالكلیة.

	

	)Program	Scholarship	Academic	Vallone	F.	Peter(برنامج بیتر أف. فالون للمنح األكادیمیة 

تعطى للطالب بدوام كامل الذین تخرجوا من مدرسة ثانویة في مدینة نیویورك )، وCUNYجامعة مدینة نیویورك ( ه منحة مقدمة منھذ
بإجمالي درجات وخلفیة عن المقرر الدراسي تؤھلھم لذلك. یتم النظر تلقائیًا في جمیع الطلبات المقدمة من جامعة مدینة نیویورك 

)CUNYلدراسیة. ال یحتاج الطالب لملء الطلب لھذه المنحة.) لنیل ھذه المنحة ا	

	)College	Honorsكلیة الشرف (

)، كلیة بروكلین College	Baruch) التالیة: كلیة باروخ (CUNYیتم تقدیم برامج كلیة الشرف في كلیات جامعة مدینة نیویورك (
)Brooklyn	College) كلیة سیتي ،(City	College) كلیة ھنتر ،(Hunter	College) كلیة جون جاي للعدالة الجنائیة ،(John	Jay	

College	of	Criminal	Justice) كلیة لیمان ،(Lehman	College) كلیة كوینز ،(Queens	College وكلیة ستاتن أیالند ،(
)College	of	Staten	 Island قدم برنامج كلیة الشرف الرسوم الدراسیة وغیرھا من الرسوم كاملة، 2007). واعتباًرا من عام ،

	دوالر أمریكي، وغیرھا من المساعدات لمقدمي الطلبات الذین تم اختیارھم. 7.500بتكلفة 

حاق بكلیة یمكن للطالب التقدم بطلب للحصول على كلیات الشرف في سبتمبر/أیلول من سنة التخرج في المدرسة الثانویة. یعد طلب االلت
) النظامیة. ویستند القبول على اإلنجاز الدراسي، ومقال، وتوصیات، CUNYالشرف أیضا بمثابة طلب مقدم لجامعة مدینة نیویورك (

	ومقابلة في بعض الحاالت.



م 	28    التعلی

	موارد المعونة المالیة الخاصة

 :غیر الموثقینتقدم مواقع الویب التالیة معلومات عن بعض المنح الدراسیة الخاصة المتاحة للطالب 
صندوق الدفاع 

والتعلیم 
القانوني 

المكسیكي 
األمریكي 

)Mexican	
America
n	Legal	
Defense	

and	
Educatio
n	Fund( 

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/index.html 
	

الطلبة الذي 
یفتحون 
األبواب 

لآلخرین 
)

Students	
Opening	
Doors	

for	
Others( 

http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages
2/45602 

	

	المنح الدراسیة الخاصة بالمدارس

وقد یكون الطالب المتقدمون للجامعات أو الكلیات الخاصة مؤھلین للحصول على بعض برامج المعونة المالیة الخاصة في تلك المدارس. 
یرغبون في االلتحاق  لمعرفة المزید عن فرص المساعدة ھذه، یمكن للطالب زیارة مكاتب المساعدات المالیة للكلیات أو الجامعات التي

	بھا. وال تتطلب العدید من المنح الدراسیة التي ترعاھا المدارس أن یكون الطالب مواطنًا أمریكیًا.

	القروض

تقدم العدید من المدارس بدائل خاصة للقروض الفیدرالیة وقروض الدولة. على الرغم من أن معظم القروض الخاصة تتطلب الجنسیة 
 بنك معینالدائمة، قد تختلف األھلیة وفقًا لنوع القرض ومؤسسة اإلقراض. قد یرغب الطالب الذین تعاملوا سابقًا مع األمریكیة أو اإلقامة 

	التقدم بطلب للحصول على قرض الطالب الخاص من تلك المؤسسة.

حدید مبالغ القروض وأسعار في العدید من الجامعات أو الكلیات، یمكن للعمید أن یسمح بالقروض على أساس شخصي. وكثیًرا ما یتم ت
الفائدة الممنوحة بحسب تقدیر العمید، وتخضع لسیاسة المدرسة الشخصیة. یجوز للطالب تحدید موعد مع عمید الكلیة لمناقشة إمكانیات 

	ھذا النوع من القروض.

	 	



29    ف نزلي العن اءة الم ار واإلس  واإلتج

 العنف المنزلي واإلساءة واإلتجار 
 ما ھو العنف المنزلي؟

لحمیمین البالغین، بما في ذلك بین الزوجة والزوج، وبین أفراد األسرة، أو بین األشخاص في ویحدث العنف المنزلي بین الشركاء ا
عالقات حمیمة أخرى. یعتبر العنف المنزلي جریمة یمكن أن تشمل اإلیذاء البدني، واإلساءة العاطفیة، واإلساءة االقتصادیة، واالعتداء 

ن قبل أزواجھن أو أصدقائھن. ویؤثر العنف المنزلي أیًضا على األشخاص في الجنسي. ویتعرض العدید من النساء لسوء المعاملة م
	العالقات المثلیة بین الجنسین وبین الضحایا من الذكور.

 ما ھي إساءة معاملة المسنین؟
أن تشمل  یمكن أن تحدث إساءة معاملة المسنین عندما یسيء أحد أفراد األسرة أو موظف الرعایة معاملة شخص مسن أو معاق. ویمكن

اء إساءة معاملة المسنین اإلساءة البدنیة أو الجنسیة أو النفسیة أو االقتصادیة أو اإلھمال. ویمكن أن تشمل أیضا حرمان المسنین من الغذ
	والرعایة الطبیة.

 ما ھي إساءة معاملة األطفال؟
الرعایة أو األخ أو أحد أفراد العائلة أو أي شخص آخر یمكن أن تحدث إساءة معاملة األطفال عندما یضر أحد الوالدین أو القائم بأعمال 

	الطفل بدنیًا أو عاطفیًا. قد یكون التسبب في إحداث مثل ھذا الضرر للطفل غیر قانوني، ویؤدي إلی أخذ الطفل من والدیھ.

 ما ھو االتجار بالبشر؟
ھا لالتجار بالجنس أو العمل الجبري بما في ذلك البغاء یتم في كل عام إحضار آالف النساء والرجال واألطفال إلى نیویورك أو من خالل

والزراعة والعمل المنزلي وأعمال البناء والمصانع التي نستغل العمال. ولدى نیویورك قوانین قویة تحمي ضحایا االتجار وتساعدھم. 
	ن قسم حقوق العمال في ھذا الدلیل.للحصول على معلومات حول كیفیة الحصول على مساعدة لضحایا االتجار، راجع الصفحة األخیرة م

	

 :مزید من المعلومات حول العنف المنزلي وإساءة المعاملة
لإلبالغ عن العنف المنزلي المحتمل بما في ذلك إساءة معاملة 

 المسنین، اتصل بالخط الساخن واآلمن للعنف المنزلي
)800 (621‐HOPE	(800‐621‐4673)  

 األسبوع أیام في 7ساعة على مدار الیوم،  24
 

لإلبالغ عن االشتباه في إساءة معاملة األطفال في نیویورك، اتصل 
 بالخط الساخن واآلمن إلساءة معاملة األطفال في والیة نیویورك

)800 (342‐3720	

للحصول على معلومات حول خدمات حكومة المدینة التي قد تكون 
 قادرة على المساعدة في العنف المنزلي

، أو قم بزیارة الموقع التالي: 311اتصل برقم 
www.nyc.gov/domesticviolence. 

	

	



رائم ة	ج 	30    الكراھی

 جرائم الكراھیة
جریمة الكراھیة ھي جریمة ترتكب على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو النسب أو الجنس أو الدین أو الممارسة الدینیة أو 

و السن أو اإلعاقة أو المیل الجنسي أو بناء على اعتقاد أو تصور بشأن العرق أو اللون أو األصل القومي أو النسب أو الجنس، أو الدین، أ
بما الممارسة الدینیة، أو السن، أو اإلعاقة، أو المیول الجنسیة. وفي األشھر األخیرة، حدثت زیادة في جرائم الكراھیة في مدینة نیویورك، 

	في ذلك الجرائم التي تستھدف المھاجرین.

 كیفیة اإلبالغ عن جریمة كراھیة
	إذا كنت ضحیة لجریمة كراھیة أو شاھدًا على وقوع جریمة كراھیة، فیجب اإلبالغ عنھا على الفور. جمیع المكالمات سریة.

	.911في حالة الطوارئ، یجب علیك االتصال برقم 

والجرائم المتصلة بالتحیز في دائرة الشرطة المحلیة. یمكنك االتصال مباشرة بالمنطقة اإلداریة أو یجب أن تبلغ عن جرائم الكراھیة 
وذكرت أنك تبلغ عن جریمة كراھیة، فسوف یتم إعطاؤك الرقم الخاص بالمنطقة  311. إذا اتصلت برقم 311االتصال على رقم 

	ة إلى تلك المنطقة.اإلداریة المحلیة، وسیتم على الفور تحویل مكالمتك الھاتفی

أیًضا "فریق عمل جرائم الكراھیة"، وھي تساعد في اإلشراف على تنفیذ قوانین جرائم الكراھیة في  )NYPDشرطة نیویورك (ولدى 
مدینة نیویورك. إذا کنت قد أبلغت بالفعل عن جریمة کراھیة إلی دائرة الشرطة المحلیة ولدیك أسئلة حول کیفیة التعامل مع تقریرك، 

	).646(610- 5267للمساعدة على رقم:  )NYPDمکنك االتصال بفریق عمل جرائم الکراھیة التابع لشرطة نیویورك (فی

وباإلضافة إلى ذلك، فإن لمكتب المدعي العام في مانھاتن خط ساخن لمكافحة جرائم الكراھیة حیث یمكن ألي شخص االتصال لإلبالغ 
. كما یمكن لمكتب المدعي العام أن یحیل 3100-335) 212(الشرطة بعد. الرقم ھو عن جریمة كراھیة ما، حتى لو لم یتم إبالغ 

	الضحایا إلى برامج تقدیم المشورة والمساعدة أو مقدمي الخدمات.

 أرقام ھامة
	) Force	Task	Crimes	Hate	NYPDفریق عمل جرائم الكراھیة التابع لشرطة نیویورك (

One	Police	Plaza	
New	York,	NY	10038	

646‐610‐5267	
	

	 )Hotline	Crimes	Hate	City	York	Newالخط الساخن لإلبالغ عن جرائم الكراھیة في مدینة نیویورك (
311	
	

  الخط الساخن لإلبالغ عن جرائم الكراھیة بقسم حقوق اإلنسان في والیة نیویورك 
)New	York	State	Division	of	Human	Rights	Hate	Crimes	Hotline( 	
	مساًءا، من االثنین إلى الجمعة. 5صباًحا إلى  9من  392‐3644) 888( 
	
	

  وحدة جرائم الكراھیة بمكتب الوكیل العام لمقاطعة نیویورك 
)New	York	County	District	Attorney’s	Office	Hate	Crimes	Unit(	

One	Hogan	Place	
New	York,	NY	10013	

	(الرقم الرئیسي) 3100‐335‐212
	)TTY(ھاتف ضعاف السمع  9500‐335‐212

	



31    وق ال حق  العم

 حقوق العمال
 ما ھي حقوق العمال المھاجرین؟

	الحد األدنى لألجور

ویجب أن یدفع لھم الحد األدنى  ،یؤدى فعلیًایحق لجمیع العمال، بصرف النظر عن وضع ھجرتھم، أن یتقاضوا أجًرا مقابل العمل الذي 
دوالر في الساعة، وھو أعلى من ذلك  9.70، بلغ الحد األدنى لألجور في والیة نیویورك 2017لألجور. اعتباًرا من ینایر/كانون ثان 

دوالًرا في الساعة للعمال في الشركات الكبیرة  15في مدینة نیویورك. ومع ذلك، سیتم رفع الحد األدنى لألجور في مدینة نیویورك إلى 
أن یقل الحد األدنى  . ویمكن2019موظفین أو أقل بحلول نھایة عام  10، وللعمال في الشركات التي لدیھا 2018بحلول نھایة عام 

للعامل الذي یأخذ إكرامیات تبعًا للصناعة التي یعملون بھا. یعتبر عمال توصیل المطاعم ونادلو المطاعم وعمال توصیل محالت  لألجور
دنى ألجورھم. ومع ذلك، ھناك متطلبات إضافیة حول غسیل المالبس أمثلة قلیلة للعمال الذین ینالون إكرامیات وقد ینخفض الحد األ

اإلكرامیات التي یحصل علیھا ھؤالء العمال. قد یكون العمال الذین ینالون إكرامیات عرضة لإلساءة من قبل أصحاب العمل اعتمادًا على 
لذین یحصلون على إكرامیات من كیفیة الحصول على ھذه اإلكرامیات. ویمكن الحصول على مزید من التوجیھات بشأن حقوق العمال ا

	.7365- 469) 888() في نیویورك على رقم Labor	of	Departmentخالل إدارة العمل (

	أجرة العمل اإلضافي

مرة أكثر من األجر  ½ 1ساعة في األسبوع، یجب على صاحب العمل أن یدفع  40في ظروف معینة، عندما یعمل العامل أكثر من 
دوالر في الساعة، فإن العامل سیحصل  8.00إضافیة. (على سبیل المثال، إذا كان العامل یحصل عادة على العادي للساعة لكل ساعة 

ساعة في األسبوع). یحق للعمال المنزلیین الحصول على معدل العمل اإلضافي  40دوالر لكل ساعة یعمل فیھا أكثر من  12.00على 
	ساعة من العمل في أسبوع واحد. 44بعد 

 یترك وظیفتھ الحق في أن تدفع لھ جمیع األجور لجمیع الساعات التي عملھا. للعامل الذي	

 .للعمال الحق في الحصول على أجر في الوقت المحدد. وھذا یعني عادة الحصول على األجر كل أسبوع أو كل أسبوعین	

	

على ھذه الحقوق القانونیة لمجموعة أو منظمة،  لمعرفة المزید عن الحد األدنى لألجور المطلوبة وقوانین العمل اإلضافي أو لطلب التدریب
 :یمكنك االتصال بـ

	Labor( )212 (775‐3880	of	Department	State	York	Newإدارة العمل بوالیة نیویورك (

	’Workers	Immigrant	of	Bureauمكتب حقوق العمال المھاجرین (
Rights( 

)212 (775‐3665	

	Attorney	State	York	Newقسم العمال بمكتب المدعي العام بوالیة نیویورك (
General’s	Office	Labor	Division( 

)212 (416‐8700	

	Society	Aid	Legalمشروع المساعدة القانونیة لقوانین العمل (
Employment	Law	Project( 

)888 (218‐6974	

MFY ) للخدمات القانونیةMFY	Legal	Services( )212 (417‐3838 	
 مساًءا 5و 2أیام االثنین والثالثاء ما بین 

	

 :لتقدیم مطالبة عن األجور غیر المدفوعة أو لمعرفة المزید عن قوانین األجور، یمكنك أیًضا االتصال بـ
 قسم األجور والساعات بوزارة العمل األمریكیة 

)U.S.	Department	of	Labor ,  
Wage	&	Hour	Division( 

26 Federal	Plaza,	Room	3700	

New	York,	NY	10278	

	9243-487) 866أو ( 8185‐264) 212(

	York	Newقسم معاییر العمل بإدارة العمل بوالیة نیویورك (
State	Department	of	Labor,	Division	of	

Labor	Standards( 

75 Fl.,	New	York,	NY	10013	thVarick	Street,	7 	
)212 (775‐3880	

	



وق ال	حق 	32    العم

 األجور السائدة والمزایا
 یحق لموظفي المتعاقدین أو المتعاقدین من الباطن الذین یعملون في مشاریع العمل العام، أو الذین یؤدون عمًال وفق عقود خدمة معینة مع

اقات الذي یحدده القانون. مشاریع العمل الوكاالت الحكومیة (بالمدینة أو تابعة للوالیة أو فیدرالیة) أن یدفعوا األجر السائد ومبالغ االستحق
العام ھي تلك التي تشمل بناء واستبدال وصیانة وإصالح الممتلكات التي تخدم العامة، مثل: المدارس العامة والشوارع والحدائق العامة. 

لعمال. ومن األمثلة على بعض الكھربائیون، والسباكون، وا مشاریع العمل العامومن أمثلة بعض العمال الذین یتم توظیفھم للعمل في 
	مثل: عمال نظافة المباني وحراس األمن ومرافقو الرعایة المنزلیة. عقود الخدمات الحكومیةالعمال الذین یتم توظیفھم للعمل في 

یكون األجر السائد ینتھك المتعاقدون أو المتعاقدون من الباطن الذین یدفعون أقل من األجر السائد ومبلغ االستحقاقات القانون. وغالبا ما 
 أعلى من الحد األدنى لألجور. إذا اعتقد الموظف أنھ ینال أجًرا أقل مما ینبغي، فیجب علیھ تقدیم شكوى مكتوبة إلى الجھة الحكومیة ذات

	مستحقة لھ.الصلة المدرجة أدناه. وإذا تبین تقاضي العامل ألجر أقل مما ینبغي، فیحق لھ قانونًا أن ینال من صاحب العمل األموال ال

یقوم مكتب المراقب المالي لمدینة نیویورك بفرض األجور السائدة والعمل على استرداد األموال المستحقة للعاملین الذین كانوا یتقاضون 
	أجوًرا منخفضة في مشاریع األشغال العامة في المدینة أو عقود الخدمات.

 تعویضات األجور السائدة التي لم یتم المطالبة بھا
دى السنوات العشر الماضیة، جمع مكتب المراقب المالي لمدینة نیویورك مالیین الدوالرات من مدفوعات األجور السائدة للمئات على م

من العمال الذین لم یطالبوا بعد بتعویضات. وقد ال یكون ھؤالء األفراد على درایة بأنھم یستحقون ھذه التعویضات، بصرف النظر عن 
	وضع الھجرة الخاص بھم.

أو البرید اإللكتروني  4443-669) 212یمكن للعمال الذین یعتقدون أنھم یحق لھم الحصول على ھذه األموال االتصال برقم (
laborlaw@comptroller.nyc.gov  أو زیارة الموقع	

wage‐prevailing‐wage/unclaimed‐http://comptroller.nyc.gov/prevailing/	

 :لمزید من المعلومات أو لتقدیم شكوى حول انتھاك األجور السائد، اتصل بـ
	New	the	of	Officeمكتب المراقب المالي لمدینة نیویورك (
York	City	Comptroller( 

Office	of	the	New	York	City	Comptroller	

Bureau	of	Labor	Law	

One	Centre	Street,	Room	1122	

New	York,	New	York	10007  
)212 (669‐4443	

	York	Newمكتب األعمال العامة بإدارة العمل بوالیة نیویورك (
State	Department	of	Labor	Bureau	of	Public	

Works( 

New	York	State	Department	of	Labor	

Bureau	of	Public	Works	

Adam	Clayton	Powell	Jr.	SOB 	
163 West	125th	Street,	Room	1307 	

New	York,	New	York	10027  
)212 (932‐2419	

  قسم األجور والساعات بوزارة العمل األمریكیة
)U.S.	Department	of	Labor ,  

Wage	and	Hour	Division( 

United	States	Department	of	Labor	

Wage	&	Hour	Division	

26 Federal	Plaza,	Room	3700	

New	York,	New	York	10278   
)212 (264‐8185	

 ما ھي التزامات صاحب العمل؟
  یُطلب من أصحاب العمل بموجب القانون االحتفاظ بسجالت لعدد ساعات عمل موظفیھم، ومقدار ما دفعوه للموظفین، وأیة

	استقطاعات من رواتب الموظفین.

 األموال من راتب الموظف عن الضرائب الفیدرالیة والضرائب التي تفرضھا الوالیة،  یجوز ألصحاب العمل اقتطاع
	والمستحقات النقابیة، واستحقاقات الصحة والمعاشات التقاعدیة، ومدفوعات إعالة الطفل.
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 قاب بسبب ال یجوز ألصحاب العمل أن یستقطعوا من العامل ثمن األشیاء التي كسرھا أو أتلفھا، أو لضعف األداء، أو الع
	التأخیر، أو تكلفة شراء وتنظیف الزي الرسمي.

 .ال یجوز ألصحاب العمل إجراء استقطاعات لتكالیف النقل إذا كان السفر لصالح صاحب العمل	

 .یجب على أصحاب العمل إعطاء الموظفین بیان األجور مع كل مرة یتم فیھا دفع المستحقات	

 ت مأخوذة، وساعات عمل، واألجور المدفوعة، ومجموع األجور (قبل یجب أن یتضمن البیان أي استقطاعات أو بدال
	االستقطاعات)، وصافي األجور (بعد االستقطاعات).

 .ال یجوز ألصحاب العمل طلب أو قبول أي جزء من إكرامیات العامل	

 من قِبل صاحب العمل؟ كیف یمكن للعامل أن یحمي نفسھ من الممارسات غیر القانونیة
االحتفاظ بسجالت جیدة لمعلومات االتصال الخاصة بصاحب العمل، والمتبقي من األجر أو اإلیصاالت، وعدد ساعات یجب على العمال 

	العمل، ومقدار ما یدفع لھم. وتستخدم ھذه السجالت كدلیل إذا كان ھناك تحقیق أو شكوى مقدمة.

جالت وحمایة حقوقھم. وكلما زاد عدد العمال الذین یجب على العمال التحدث إلى زمالئھم في العمل، وتشجیعھم على االحتفاظ بس
	یعرفون حقوقھم، كلما التزم أرباب العمل باتباع القانون.

 كیف یمكن حمایة العامل من التمییز؟
وللعمال الحق في عدم تعرضھم للتمییز أثناء العمل أو عند البحث عن عمل. ویحظر القانون على أرباب العمل التمییز على أساس العرق 

)، أو اللون أو الجنس (بما في ذلك الحمل) أو السن أو اإلعاقة أو األصل القومي (بما في ذلك مكان الوالدة أو النسب أو الثقافة أو اللغة
وحالة الجنسیة، والدین، والمیل الجنسي، والفئات األخرى. وللعمال الذین یعانون من التمییز الحق في رفع شكوى ضد صاحب العمل. وال 

	صاحب العمل بالرد أو اتخاذ إجراء سلبي ضد العامل للقیام بذلك.یسمح ل

  ،ویسمح لھمیجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفین لدیھم أوراق عمل مناسبة في غضون أیام قلیلة من بدء العمل 
بب أصلھم القومي، بعض أوراق الھجرة. وال یجوز ألصحاب العمل التحقق من أوراق الموظف أو مقدم الطلب بسبطلب فقط 

	أو ألن الشخص یبدو "أجنبیًا".

  ،یجب على أصحاب العمل استیعاب المعتقدات الدینیة للموظفین أو الموظفین المحتملین على نحو معقول (على سبیل المثال
	السماح لھم بعدم العمل في یوم مقدس) ما لم یتسبب ذلك في مشقة ال مبرر لھا على صاحب العمل.

 العمل االستفسار من األشخاص المتقدمین للحصول علی عمل عن إصابتھم بإعاقة ما، ولكن بإمكانھم  ال یجوز ألصحاب
االستفسار عن إمكانیة الشخص القیام بواجبات العمل األساسیة. ویتعین على أرباب العمل أیًضا توفیر ترتیبات تیسیریة معقولة 

	األعمال التجاریة.للعمال المعاقین ما لم یكن ذلك عبئًا ال مبرر لھ على 

  	

 :في الوظیفة أو عند البحث عن عمل، یجوز لھ أن یقدم شكوى إلى أحد المكاتب التالیة للتمییزوإذا شعر العامل بأنھ قد تعرض 
	Employment	Equal	U.S.ھیئة تكافؤ فرص التوظیف األمریكیة (

Opportunity	Commission,	EEOC( 
33 Whitehall	Street	

New	York,	NY	10004 	
)800 (669‐4000	

 المقر الرئیسي –قسم حقوق اإلنسان بوالیة نیویورك 

 )New	York	State	Division	of	Human	Rights	–	
Headquarters( 

Floor	thOne	Fordham	Plaza,	4	

Bronx,	NY	10458 	
)718 (741‐8400	

	on	Commission	NYCھیئة حقوق اإلنسان بمدینة نیویورك (
Human	Rights( 

100 Gold	Street,	Suite	4600	

New	York,	NY	10038  
 5070-306) 212(أو  7450‐306) 212(

	

الرقم:  لمزید من المعلومات حول كیفیة اإلبالغ عن التمییز ضد المھاجرین في مكان العمل، یمكنك أیًضا االتصال بائتالف الھجرة في نیویورك على

)212 (627-2227.	

 السالمة المھنیة
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الحق في مكان عمل خال من المخاطر التي تھدد الصحة والسالمة. ولھم الحق في الحصول على أي معلومات لدى صاحب العمل للعمال 
بشأن التعرض المحتمل لمخاطر مثل المواد الكیمیائیة السمیة أو الضوضاء في مكان العمل. وللعمال الحق أیًضا في الحصول على أي 

	الشكاوى من قبل العامل إلى صاحب العمل بشأن ظروف العمل الخطیرة.سجالت طبیة تخصھم. ویمكن تقدیم 

	Health	and	Safety	Occupational	U.S.( وللعمال الحق في تقدیم شكاوى إلى إدارة السالمة والصحة المھنیة األمریكیة

Administration (دارة السالمة والصحة المھنة وطلب التفتیش على أماكن العمل. ولھم الحق في اإلجابة على أسئلة من مفتش إ
)OSHA ( واإلشارة إلى المخاطر، بما في ذلك وصف الحوادث أو األمراض وتوضیح ما إذا كان صاحب العمل قد أزال مؤقتًا أي

) دون اإلفصاح عنھا إذا کان العامل یرغب في OSHAمخاطر فقط للتفتیش. یمکن تقدیم الشکاوى لدى إدارة السالمة والصحة المھنة (
	ك، ولن یتم إعطاء أسمائھم لصاحب العمل.ذل

	یحق للعمال الحصول على النتائج بعد االنتھاء من التفتیش، وعقد لقاء خاص مع المفتش ومناقشتھا.

یوماً من  30بسبب تقدیمھم لشكوى بشأن الصحة والسالمة المھنیة أن یقدموا شكوى خالل  للتمیزیمكن للعمال الذین یشعرون بأنھم تعرضوا 
 :اإلجراء المعاكس عن طریق االتصال بـ

 )U.S. Department of Laborوزارة العمل األمریكیة (
 )OSHA Regional Officeاإلقلیمي ( OSHAمكتب 

201 Varick	Street,	Room	670	

New	York,	NY	10014 

(خط الطوارئ  6742-321) 800أو ( 2378‐337) 212(
 الساخن)

 OSHA New York Cityبمدینة نیویورك ( OSHAمكتب 
Office( 

201 Varick	Street,	Room	908	

New	York,	NY	10014 	
)212 (620‐3200 

	on	Commission	NYCھیئة حقوق اإلنسان بمدینة نیویورك (
Human	Rights( 

100 Gold	Street,	Suite	4600	

New	York,	NY	10038 	
 5070-306) 212أو ( 7450‐306) 212(

	York	Newلجنة الصحة والسالمة المھنیة بنیویورك (
Committee	for	Occupational	Safety	and	

Health,	NYCOSH( 

)212 (227‐6440 	
www.nycosh.org 

	

- 227 )212) على رقم (NYCOSHالمھنیة (تتوفر معلومات إضافیة عن الصحة والسالمة المھنیة في لجنة نیویورك للصحة والسالمة 
	.www.nycosh.orgأو  6440

 تعویضات العمال
یحق للعمال الذین أصیبوا بمرض أو أذى بسبب وظیفتھم الحصول على تعویض. في نیویورك، یحق ذلك للعمال المھاجرون الموثقین 

ویحق ذلك لمعظم الموظفین بدوام كامل وبدوام جزئي، حتى لو تم الدفع لھم نقدًا، ودفع "غیر مدون في الدفاتر"، أو وغیر الموثقین. 
	معاملتھم كمتعاقد مستقل.

) 2) التعویض عن الرعایة الطبیة وعالج اإلصابات واألمراض المتعلقة بالعمل؛ (1ویمكن أن تشمل مزایا تعویض العمال ما یلي: (
) استحقاقات الوفاة بالنسبة للزوج الباقي على قید الحیاة أو 3لنقدیة إذا كانت اإلصابة أو المرض تمنع العامل عن العمل؛ و(اإلعانات ا

	األطفال المعالین للعامل الذي قتل في العمل.

 C‐3یض العامل، وھي یجب على العمال إخطار صاحب العمل بإصابات العمل مباشرة شخصیًا أو خطیًا. ھناك أشكال ھامة لمطالبة تعو
	.C‐4ھي استمارة الطلب التي سیتم ملؤھا من قِبل العامل. یجب أن یمأل طبیب العامل استمارة  C‐3. وتعتبر C‐4و

في والیة ) WCB	Board,	Compensation	Workers'( یمكن الحصول على ھذه االستمارات من خالل مجلس تعویض العمال
	.http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jspللمجلس  نیویورك، وھي متاحة على موقع الویب

 في مطالبة تعویض العامل إلى مجلس تعویضات العمال على العنوان التالي: C‐4و  C‐3یمكن تقدیم االستمارات من الفئة 
		22Livingston	ndStreet,	11201	NY	Brooklyn,	Floor, 111 بروكلین

	125	thW.	10027	NY	York,	New	Street, 215 برونكس/مانھاتن
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	st91	3	rdAvenue,	11432	NY	Jamaica,	Floor, 168‐46 كوینز
	10301	NY	Island,	Staten	Street,	Bay 60 ستاتن أیالند

	

	.4996-632) 877(لمزید من المعلومات حول تعویض العمال، اتصل بمجلس تعویض العمال على رقم 

 )FMLAقانون األجازات العائلیة والطبیة (
یحق للعامل میال.  75موظفًا ضمن  50على أرباب العمل الذین لدیھم ما ال یقل عن ) FMLAینطبق قانون األجازات العائلیة والطبیة (

ساعة على األقل لنفس صاحب العمل خالل تلك  1250الذي عمل لدى صاحب العمل ھذا لمدة سنة واحدة على األقل والذي عمل لمدة 
أسبوًعا كل عام (قد تكون اإلجازة متقطعة) بوالدة طفل، وتبني الطفل،  12الفترة الحصول على إجازة غیر مدفوعة األجر لمدة تصل إلى 

فل أو أحد أفراد األسرة الذین یعانون من حالة صحیة خطیرة، أو لرعایة حالتھم الصحیة الخطیرة. تتمثل الحالة الصحیة أو رعایة ط
الخطیرة في اإلصابة بأي مرض أو إصابة أو إعاقة أو حالة بدنیة أو عقلیة تتطلب دخول شخص ما للمستشفى أو تلقي العالج المستمر 

	من قِبل مقدم الرعایة الصحیة.

	یوًما على األقل، ویجب تقدیم شھادة طبیة إذا طلب صاحب العمل ذلك. 30 اإلبالغ قبلیجب على الموظفین 

ومن غیر المشروع أن یتخذ صاحب العمل أي إجراء سلبي ضد الموظف بسبب أخذ أو طلب الحصول على أجازة، أو التدخل بأي شكل 
	.)FMLAائلیة والطبیة (األجازات العمن األشكال في حقوق الموظف بموجب قانون 

	

قسم األجور ب)، یرجى االتصال FMLAلتقدیم شكوى حول انتھاكات قانون األجازات العائلیة والطبیة (
	,3700	Room	Plaza,	Federal 26 والساعات التابع لوزارة العمل بالوالیات المتحدة على العنوان التالي:

New	York,	NY	10278�	(212)	264‐8185 9243-487) 866( أو.	

 التأمین ضد البطالة
التأمین ضد البطالة ھو دخل مؤقت للعمال المستحقین لذلك والذین یفقدون وظائفھم من دون ارتكاب أي خطأ من تلقاء أنفسھم، والذین ھم 

	على استعداد، ویرغبون، وقادرون على العمل.

عاطًال عن العمل لتجنب فقدان المزایا. یجب على  یجب على الشخص تقدیم طلب تأمین البطالة في أقرب وقت ممكن بعد أن یصبح
األشخاص الذین یقدمون التأمین ضد البطالة التأكد من الحصول على جمیع الوثائق المطلوبة لتقدیم الطلب حتى ال یتأخر. ستحتاج إلى 

	المعلومات التالیة:

 ،رقم الضمان االجتماعي الخاص بك	

 ،عنوانك البریدي والرمز البریدي	

  الھاتف حیث یمكن الوصول إلیك خالل ساعات العمل،رقم	

  شھًرا  18االسم بالكامل والعنوان والرمز البریدي ورقم ھاتف جمیع أصحاب العمل الذین التحقت بالعمل لدیھم خالل ال
	الماضیة،

  الماضیة (إیصاالت الدفع،  18إجمالي أرباحك ل من جمیع أصحاب العمل على مدى األشھر الـW‐2،(إلخ ،	

 ،(إذا كان لدیك واحدة) بطاقة تسجیل األجانب	

  بالنسبة ألعضاء الخدمة العسكریة حدیثًا، تُطلب نسخة من أحدث نموذج إنھاء الخدمةDD214،	

  إذا كنت تعمل لصالح الحكومة الفیدرالیة، فتُطلب نسخSF8 وSF50و ،	

 حدة).رخصة قیادة والیة نیویورك أو رقم بطاقة ھویة المركبة (إذا كان لدیك وا	
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. تتوفر مساعدات 8124-209) 888( لتقدیم مطالبة بالتأمین ضد البطالة، یرجى االتصال على الرقم التالي
یمكنك التقدم بطلب عبر اإلنترنت على العنوان التالي: . وبلغات مختلفة على رقم الھاتف ھذ

http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm.	

أین یمكن أن یذھب العمال لطلب المساعدة في العثورعلى وظیفة أو للحصول على تدریب على 
 العمل؟

) في مدینة نیویورك األشخاص في العثور على وظیفة Centers	Career	Workforce1( 1تساعد مراكز عمل القوى العاملة 
واالستعداد لوظیفة ما. توفر المراكز معلومات عن الوظائف الجدیدة، وتحیل األشخاص إلى أماكن التدریب على المھارات التعلیمیة 

	والمھنیة.

	Small	of	Department	City	York	Newتدار ھذه المراكز من قبل إدارة خدمات األنشطة التجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك (

Business	Services أو زیارة  311)، ووزارة العمل في والیة نیویورك، وجامعة مدینة نیویورك. یمكنك االتصال بالمركز على رقم
	أحد المواقع التالیة:

 في مدینة نیویورك  1مراكز عمل القوى العاملة 

	10458	NY	Bronx,	Rd.,	Fordham	E. 400 برونكس
	5	Street,	thBond	11201	NY	Brooklyn,	Floor, 9 بروكلین

	6	Street,	125th	thW.	10027	NY	York,	New	Floor, 215 مانھاتن العلیا
	2	Ave.,	ndJamaica	11432	NY	Jamaica,	Floor, 168‐25 كوینز

	3	Pl.,	rdStuyvesant	10301	NY	Island,	Staten	Floor, 120 ستاتن أیالند
	

 )؟DAY LABOR WORKER CENTERما ھو مركزعمل العمال الیومي (
) ھي األماكن التي تم تطویرھا لدعم وحمایة العمال الیومیین الذین سوف centers	worker	labor	Dayمراكز عمل العمال الیومیة (

	یبحثون من جھة أخرى عن وظائف أثناء انتظارھم في الشارع.

لیومي الذھاب إلى مركز العمال، حیث یتم إحالة الوظائف بطریقة بدًال من الوقوف في موقف للسیارات في انتظار العمل، یمكن للعامل ا
أكثر تنظیًما، كما یخضع أصحاب العمل لقواعد تمنعھم من االستفادة من العمال. ویساعد ذلك على منع انتھاكات العمل والحقوق المدنیة، 

د وتنفیذ الحد األدنى لألجور، والعمل اإلضافي، وتحسین ظروف العمل وتجنب األجور غیر المدفوعة. وتقوم ھذه المراكز عموًما برص
	) والتدریب المھني.ESLوالصحة والسالمة، وغیرھا من قوانین العمل. كما یقدم البعض دروًسا في اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (

	مراكز العمال الیومیین التالیة في مدینة نیویورك: وتقع

1546	Castleton	Avenue,	Staten	Island	and	Richmond	Ave350	Port	El	Centro	Del	Inmigrante,	. 	
	.nfo@elcentronyc.orgi. برید إلكتروني: 2086- 825) 347(ھاتف: 

Bay	Parkway	Community	Job	Center,	8973	Bay	Parkway,	Brooklyn .	

	.info@workersjustice.org. برید إلكتروني: 0425- 600) 718ھاتف: (

 21	Roosevelt	Avenue,	Jackson	Heights‐New	Immigrant	Community	Empowerment	(NICE),	71 .	

	.info@nynice.org. برید إلكتروني: 8796-205- 718ھاتف: 

 ما ھو االتجار بالبشر؟
یتم في كل عام إحضار آالف النساء والرجال واألطفال إلى نیویورك أو من خاللھا من أجل العمل الجبري، بما في ذلك البغاء والزراعة 

	والعمل المنزلي وأعمال البناء والمصانع المستغلة للعمال. تتمتع نیویورك بقوانین قویة تحمي ضحایا االتجار وتساعدھم.
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 :اإلبالغ عن جرائم االتجار أو الحصول على المساعدة عن طریق االتصال بـ
	Traffickingخط شكاوى فرقة المھام المعنیة بتھریب األشخاص واستغالل العمال (

Person	and	Worker	Exploitation	Task	Force	Complaint	Line( 
)888 (428‐7581  

 م 5 –ص  9الجمعة: - اإلثنین
	Mentoring	and	Educational	Girlsخدمات تعلیم وتوجیھ الفتیات (

Services,	GEMS( 
)212 (926‐8089	

 مانھاتن)وحدة الجرائم الجنسیة، مكتب المدعي العام بمقاطعة نیویورك (

)New	York	County	(Manhattan)	District	Attorney’s	Office,	Sex	
Crimes	Unit( 

)212 (335‐9373	

 وحدة اإلتجار بالجنس بمكتب المدعي العام بمقاطعة كینغز (بروكلین)

)Kings	County	(Brooklyn)	District	Attorney’s	Office,	Sex	
Trafficking	Unit( 

)718 (250‐2770	

 مكتب إیذاء األطفال/الجرائم الجنسیة بمكتب المدعي العام بمقاطعة برونكس

)Bronx	County	District	Attorney’s	Office,	Child	Abuse/Sex	
Crimes	Bureau( 

)718 (590‐2195	

 مكتب الضحایا الخاصین بمكتب المدعي العام بمقاطعة كوینز

)Queens	County	District	Attorney’s	Office,	Special	Victims	
Bureau( 

)718 (286‐6505	

 مكتب الضحایا الخاصین بمكتب المدعي العام بمقاطعة ریتشموند (ستاتن إیالند)

)Richmond	County	(Staten	Island)	District	Attorney’s	Office,	
Special	Victims	Bureau( 

)718 (876‐6300	
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 اإلقرارات الضریبیة 
 التقدم بإقرار ضریبي؟لماذا یجب على شخص 

  15یطلب من معظم االشخاص الذین یعیشون فى الوالیات المتحدة تقدیم إقرارات ضریبة الدخل الُمستحقة كل عام في یوم 
	إبریل/نیسان.

 .تقدیم اإلقرار الضریبي مھم إلظھار االستحقاق لنیل لكثیر من مزایا الھجرة	

 قدم اإلقرارات الضریبیة أن تحصل على إعفاءات ضریبیة أو استرداد أموال یمكن لألسر ذات الدخل المنخفض والمعتدل التي ت
	الضرائب.

 من ھو المطلوب منھ تقدیم اإلقرارات الضریبیة؟
یطلب من جمیع العمال تقریبًا تقدیم إقرارات ضریبیة. ال یطلب من األشخاص الذین یكسبون أقل من دخل معین تقدیم اإلقرارات 

إذا لم یكن مطلوبًا من شخص ما تقدیم اإلقرار الضریبي، فال یزال یسمح لھ بتقدیم ذلك. قد ترغب في تقدیم  الضریبیة. ومع ذلك، حتى
) إلنشاء سجل لألقرارات المقدمة للحصول على الھجرة أو غیرھا من المزایا، 1إقرار ضریبي حتى وإن لم یكن ذلك مطلوبًا في حقك 

	ي المستقبل.) الحصول على إعفاءات أو مزایا ضریبیة ف2و

 ,INDIVIDUAL TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER(ما ھو الرقم الضریبي الشخصي 
ITIN؟( 

للسماح للشخص  )IRS	Service,	Revenue	Internal(رقم صادر عن إدارة ضرائب الدخل ) ھو ITINالرقم الضریبي الشخصي (
  ویمكن استخدامھ من قبل األشخاص الذین ال یتأھلون للحصول على رقم الضمان االجتماعي بتقدیم اإلقرار الضریبي ودفع الضرائب. 

)Social	Security	Number,	SSN(  نظًرا ألن) الرقم الضریبي الشخصيITIN(  متاح لمختلف األشخاص الذین ال یمتلكون أرقاًما
	عي، إال أنھ ال یكشف عن وضع ھجرة الشخص.للضمان االجتماعي، بما في ذلك األشخاص الذین یتمتعون بوضع ھجرة شر

تفویًضا بالعمل، أو أھلیة للحصول على إعانات الضمان االجتماعي، أو أھلیة للحصول على ) ITINالرقم الضریبي الشخصي (ال یقدم 
	.إعفاًءا من ضریبة الدخل المكتسب. كما ینبغي أال تستخدم أبدا للتوظیف

 :)ITIN(بي الشخصي لتقدیم طلب للحصول على الرقم الضری
 (اإلنجلیزیة) pdf/fw7.pdf‐www.irs.gov/pub/irs تنزیل إستمارة الطلب

pdf/fw7sp.pdf‐www.irs.gov/pub/irs (األسبانیة) 
 (829‐3676)	FORM	TAX) 800( : اتصل بـ

	

	یمكن للشخص إرسال الطلبات إلى:

Internal	Revenue	Service	Austin	Service	Center	

ITIN	Operation  	
P.O.	Box	149342	

Austin,	TX	78714‐9342 	

	أو التقدم بطلب شخصي مع وكیل موافقة أو في مركز مساعدة دافعي الضرائب.

  	

	

	

 ؟)EARNED INCOME TAX CREDIT, EITC(ما ھو اإلعفاء من ضریبة الدخل المكتسب 
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وھو مبلغ مالي یدفع ) EITCیمكن لألسر العاملة التي تكسب دخًال دون مستوى معین الحصول على إعفاء من ضریبة الدخل المكتسب (
الفیدرالیة، وضرائب الوالیة، والمدینة إلى األسر إعادة الرسوم ) على EITCلألسرة. ینطوي اإلعفاء من ضریبة الدخل المكتسب (

 48,340، یحق لألسر العاملة التي تحصل على أقل من 2017واألفراد المستحقة للمساعدة في تغطیة النفقات األساسیة. وفي عام 
	الر.دو 6,318دوالًرا في حالة الزواج وتُقدم معًا) مؤھلة للحصول على ما یصل إلى  53,930دوالًرا سنویًا (

	ویعتمد المبلغ المالي المسترد على دخل األسرة والحالة الزوجیة واألبوة.

، یجب أن یكون دافعو الضرائب المستحقین قد حصلوا على دخل، ویجب علیھم )EITCبإعفاء ضریبي عن الدخل المكتسب (للمطالبة 
	تقدیم إقرارات ضریبیة.

	

أو قم  311وكیفیة المطالبة بذلك، اتصل برقم  )،EITCلمعرفة المزید حول اإلعفاء الضریبي عن الدخل المكتسب (
	www.nyc.gov/eitc بزیارة موقع الویب
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 سكاناإل
 ماذا یمكنني أن أفعل إذا كان لدي مشاكل في مسكني؟

والتأكد من حصولك على تدفئة وماء ساخن. المالك الخاص بك  لمسكنكلدیك الحق في المطالبة بأن یقوم مالك العقار بإصالحات محددة 
	ُمطالب بموجب القانون أن یبقي الشقق في حالة آمنة وقابلة للسكنى وتوفیر التدفئة والماء الساخن.

ساخن أو بشأن إصالحات مسكنك التي لم یتم إجراؤھا، اتصل بإدارة المحافظة على لتقدیم شكوى حول عدم كفایة التدفئة أو الماء ال
) من خالل االتصال برقم Development	and	Preservation	Housing	of	Departmentاإلسكان والتنمیة بمدینة نیویورك (

311.	

 ماذا لو كان ھدد مالك العقار باإلبالغ عن وضع الھجرة الخاص بي؟
	القانوني أن یقوم مالك العقار بمضایقة المستأجرین وتھدید شخص ما بمعاملتھ بشكل مختلف بسبب وضع الھجرة.من غیر 

	of	Division	State	York	Newللشكوى من مضایقات مالك العقار، اتصل بقسم المحافظة على اإلسكان والتنمیة بوالیة نیویورك (

Housing	and	Community	Renewal) إذا كنت تعیش في شقة نظامیة لإلیجار.6400-739 )718) على الرقم	

	Rights	Human	City	York	Newإذا كنت تعیش في شقة غیر نظامیة لإلیجار، اتصل بلجنة حقوق اإلنسان بمدینة نیویورك (

Commission. 3131-722) 718() على رقم	

 ؟كنت بال مأوى ما ھي الجھة التي یمكنني االتصال بھا إذا
	شخص، بغض النظر عن وضع ھجرتھ، الحصول على المأوى في حاالت الطوارئ.یحق ألي 

	Homeless	of	Departmentللحصول على المساعدة إذا كنت بال مأوى، اتصل بإدارة خدمات المشردین في مدینة نیویورك (

Services) 6494-994) 800) على رقم.	

	).14زایا العامة (صفحة لمزید من المعلومات حول اإلسكان، یرجى مراجعة قسم الم
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 الجنسیة
 من یحق لھ التقدم بطلب للحصول على الجنسیة األمریكیة؟

	یحق للشخص التقدم بطلب للحصول على الجنسیة األمریكیة إذا كان:

  على األقل. عاًما 18مقیًما بصفة دائمة قانونیة ویبلغ من العمر	

  أعوام، أو كان متزوًجا من ویعیش مع مواطن أمریكي  5عاش في الوالیات المتحدة كمقیم دائم بصفة قانونیة لمدة ال تقل عن
	سنوات. 3لمدة 

 ".أظھر "شخصیة حسنة األخالق	

 .بإمكانھ القراءة والتحدث والكتابة باللغة اإلنجلیزیة، وفھم تاریخ وحكومة الوالیات المتحدة	

	األشخاص كبار السن أو المعاقین من شروط اللغة اإلنجلیزیة. ویجوز إعفاء الشخص من شرط اللغة اإلنجلیزیة إذا كان:قد یُعفى بعض 

  عاًما، أو 20عاًما أو أكثر ویعیش في الوالیات المتحدة لمدة  50یبلغ من العمر	

  اعامً  15عاًما أو أكثر، وكان یعیش في الوالیات المتحدة لمدة  55یبلغ من العمر	

في ھذه الحاالت، یجب على الشخص معرفة تاریخ وحكومة الوالیات المتحدة، ولكن قد یتم ذلك بلغتھ األصلیة. وتجرى االمتحانات التي 
	تتم باللغة األصلیة للشخص شفھیًا. ال یتم اختبار قدرات القراءة والكتابة.

	یزیة وتاریخ وحكومة الوالیات المتحدة.یمكن إعفاء األشخاص ذوي اإلعاقات المعینة من متطلبات اللغة اإلنجل

ھلیتك أقبل التقدم بطلب للحصول على الجنسیة، من الضروري التحدث مع محام أو مستشار للتأكد من 
واستعدادك لتقدیم طلب للحصول على الجنسیة. ومع ذلك، یجب أن تكون حذًرا جدًا في اختیار محام أو 

غیر دقیقة بشأن الھجرة على مخاطر، ویمكن أن یؤدي مستشار. ینطوي الحصول على مشورة سیئة أو 
	ذلك إلى ضیاع الوقت والمال، والترحیل في بعض الحاالت.

 :للحصول على المساعدة القانونیة في مسائل الجنسیة والھجرة، اتصل بالمنظمات التالیة
	Immigration	York	Newالخط الساخن للھجرة بنیویورك (

Hotline( 
 7636-566) 800(أو  3737‐419) 212(

	Referral	Association	Barلجنة اإلحاالت بنقابة المحامین (
Panel( 

)212 (626‐7373   
 (للعثور على محاٍم خاص)

	Manhattan	Northernائتالف شمال مانھاتن لحقوق المھاجرین (
Coalition	for	Immigrants	Rights,	NMCIR( 

)212 (781‐0355 x305 	
 مساعدة مجانیة بشأن طلبات الجنسیة)(للحصول على 

 
 
 
 
 

	Citizenship	CUNYللحصول على الجنسیة اآلن! ( CUNYمراكز 
Now!	Centers:( 

 مركز الھجرة في كلیة سیتي

)Immigration	Center	at	City	College( 
North	Academic	Center,	Room	1‐206	

160 Convent	Avenue	

New	York,	NY	10031 	
)212 (650‐6620	
 

 مركز الھجرة في كلیة ھوستوس المجتمعیة

)Immigration	Center	at	Hostos 
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Community	College(	
427 Walton	Avenue,	T‐501	

Bronx,	NY	10451 	
)718 (518‐4395	
 

 مركز الھجرة في كلیة میدغار إیفرز

)Medgar	Evers	College	Immigration	
Center(	
1150 Carroll	St.,	Rm.	226	

 Brooklyn,	NY	11225 	
)718 (270‐6292 
 

 مركز الھجرة في فالشینغ

)Flushing	Immigration	Center( 
39‐07 Prince	Street,	Suite	2B 	

Flushing,	NY	11354	

)718 (640‐9223	
 

 في كلیة یورك CUNYمركز ھجرة 

)CUNY	Immigration	Center	at	York	
College(	
94‐20 Guy	R.	Brewer	Blvd.	

Welcome	Center	Atrium	

Jamaica,	NY	11451 	
)718 (262‐2983 

	Newوحدة حمایة المھاجر ( –مجموعة المساعدة القانونیة بنیویورك 
York	Legal	Assistance	Group,	NYLAG ( 

)212 (613‐5000 

	

 كیف یمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسیة األمریكیة؟
 إذا تبین للشخص أنھ مؤھل لتقدیم طلب للحصول على الجنسیة وتبین أیًضا عدم وجود خطر في تقدیم الطلب (یُوصى  - الطلب

‐Nباللجوء إلى المشورة القانونیة لمعرفة ما إذا كان ھناك خطر من التقدم بالطلب)، ینبغي على الشخص تقدیم الطلب (نموذج 

	,Services	Immigration	and	Citizenship	U.S.لھجرة األمریكیة ()، ودفع رسوم الطلب إلى خدمات الجنسیة وا400

USCIS دوالر رسوم فتح ملف +  640دوالر ( 725، تبلغ رسوم الطلب اإلجمالیة لمعظم الناس 2017). اعتباًرا من عام
خذ بصمات أصابع ) بتحدید موعد ألUSCISدوالر رسوم القیاسات الحیویة). ستقوم خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة ( 85

	مقدم الطلب وإجراء تحریات لتحدید أي مخاطر أمنیة محتملة.

 دوالر بالكامل: 725ومع ذلك، ال یضطر ما یلي من أشخاص لدفع مبلغ  - االستثناءات	

o  دوالًرا. 85عاًما وأكبر دفع رسوم القیاسات الحیویة البالغة  75ال یلزم المتقدمین الذین تبلغ أعمارھم	

o من قانون الھجرة والجنسیة  329و 328لطلب من العسكریین الذین یندرجون ضمن قسم أما مقدمي ا
)Immigration	and	Nationality	Act,	INA.فال یدفعون رسوًما للطلب أو رسوما للقیاسات الحیویة (	

 اء من الرسوم دوالر التقدم بطلب للحصول على إعف 725یمكن للمتقدمین غیر القادرین على دفع رسوم  - رسوم اإلعفاء
). الستحقاق الحصول على Waiver	Fee	for	Requestالرسوم" ( اإلعفاء من، وعنوانھ "طلب I‐912باستخدام النموذج 

	إعفاء كامل من الرسوم، یجب على المتقدمین تلبیة أحد المتطلبات التالیة:

o .تلقي مقدم الطلب حالیًا إعانة ما	

o  ل من من مستوى الفقر الفیدرالي في وقت تقدیم الطلب.أو أق ٪150دخل األسرة لمقدم الطلب یعادل	

o  یواجھ مقدم الطلب صعوبات مالیة تمنعھ من دفع رسوم تقدیم الطلب، بما في ذلك حاالت الطوارئ غیر المتوقعة أو
	الفواتیر الطبیة.
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o  فیدرالي الحصول من مستوى الفقر ال ٪200إلى  ٪150یستحق األفراد الذین لدیھم یتراوح مقدار دخلھم ما بین بین
	على إعفاء جزئي من الرسوم.

 بعد تقدیم الطلب، سوف تقوم خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة ( - مقابلةUSCIS بتحدید مقابلة مع مقدم الطلب. خالل (
اإلجابة على المقابلة، یجب على مقدم الطلب إظھار إجادة اللغة اإلنجلیزیة ومعرفة تاریخ وحكومة الوالیات المتحدة من خالل 

	بعض األسئلة وأداء تمارین معینة.

 إذا تمت الموافقة على الطلب، یجب على مقدم الطلب أن یؤدي یمین الوالء، والتخلي عن الوالءات  - القََسم وأداء الیمین
	واأللقاب األجنبیة، وأداء الیمین لدعم دستور وقوانین الوالیات المتحدة والدفاع عنھا.

) مقدمي الطلبات الذین یعانون من إعاقة شدیدة تمنعھم من فھم معنى القََسم أو USCISیة والھجرة األمریكیة (قد تعفي خدمات الجنس
	التواصل والتفاھم حول معناه من شرط تأدیة القََسم.

	

 )USCIS(لمزید من المعلومات حول خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة 
  USCIS( www.uscis.govأسئلة وأخبار مقابالت التجنس، استمارات ( USCISاتصل بـ: موقع ویب/خدمات اإلنترنت 

  Service)	Customer	National	USCIS (USCISخدمة العمالء الوطنیة لـ 
 معلومات عن مزایا الھجرة والخدمات، وحالة الطلب، بصمات األصابع، ومواقع خدمات الجنسیة والھجرة

) المحلیة، واألطباء المصرح لھم من قِبل خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة USCISاألمریكیة (
)USCISبإجراء الفحص الطبي ( 

)800 (375‐5283	
	

	3676‐870) 800( عبر البرید USCISللحصول على أي إستمارات 

) (تعد الخدمة Selective Serviceللتسجیل في الخدمات االنتقائیة، اتصل بـ: الخدمة االنتقائیة (
 االنتقائیة شرًطا للتجنس)

)888 (655‐1825	

www.sss.gov  
	

 ما ھي حقوق ومسؤولیات المواطن األمریكي الجدید؟
  وسیاسات الحكومة التصویت في االنتخابات: للمواطنین الحق في التصویت للمسؤولین المنتخبین الذین یشكلون قوانین

	األمریكیة.

  السفر بدون قیود: قد یغادر المواطنون الوالیات المتحدة ویعیشون في بلد آخر للفترة التي یرغبون بھا. قد یتعرض المقیمون
	القانونیون الدائمون الذین یعیشون خارج الوالیات المتحدة لفترات طویلة من الزمن لفقدان وضعھم القانوني.

 د من أفراد األسرة: یمكن للمواطنین تقدیم التماس لجلب مزید من أفراد األسرة للعیش في الوالیات المتحدة التماس لجلب مزی
ومساعدتھم لیصبحوا مقیمین قانونیین دائمین. ویمكن للمواطنین أیًضا جلب األزواج واألطفال القصر غیر المتزوجین واآلباء 

	إلى الوالیات المتحدة دون انتظار طویل.

 لترحیل: ال یمكن منع المواطنین من دخول الوالیات المتحدة وال یمكن ترحیلھم من الوالیات المتحدة. قد یفقد المواطنون تجنب ا
	الجنسیة فقط في ظل ظروف محدودة للغایة.

 .العمل في ھیئة محلفین: یتحمل المواطنون مسؤولیة العمل كمحلفین في المحكمة عند دعوتھم	

 ما یشترط الحصول على الجنسیة األمریكیة لرئاسة مدینة أو والیة أو مكتب فیدرالي منتخب،  شغل المناصب العامة: عادة
	ولتولي بعض الوظائف الفیدرالیة والحكومیة.

	

	

	

 ما ھي مخاطر طلب للحصول على الجنسیة األمریكیة؟
على الجنسیة األمریكیة. یمكن ترحیل  یجب على المھاجرین الذین لدیھم سوابق إجرامیة استشارة مع محام قبل التقدم بطلب للحصول

) إلیھم عند USCISاألشخاص الذین لدیھم أنواع معینة من السوابق الجنائیة، كما یمكن لفت انتباه خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة (
	التقدم بطلب للحصول على الجنسیة.



یة 	44    الجنس

 في سجالتي؟ ماذا یحدث إذا كنت أمتلك قرار إدانة
	الذي یقدم طلبًا للحصول على الجنسیة للترحیل إذا كان قد أدین بارتكاب جریمة من الجرائم التالیة:یمكن أن یتعرض الشخص 

 ) الجرائم التي تنطوي على جرائم أخالقیةCIMT غالبًا ما یصعب تعریف ھذه الفئة من الجرائم. وتشمل األمثلة، على سبیل .(
الحتیال (أي السرقة أو السلب أو السطو)، وبعض جرائم االعتداء، المثال ال الحصر، الجرائم التي تكون بقصد السرقة أو ا

	ومعظم الجرائم الجنسیة.

 .(مثل حیازة جنائیة لسالح عندما یكون السالح عبارة عن مسدس) جرائم األسلحة الناریة أو المدمرة	

  جراًما أو أقل من الماریجوانا. 30جرائم المخدرات، باستثناء جریمة واحدة لحیازة	

 ئم العائلیة والجرائم المرتكبة ضد األطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، والمطاردة، وإساءة معاملة األطفال، واإلھمال، أو الجرا
التخلي وبعض االنتھاكات ألوامر الحمایة (في المحاكم المدنیة أو الجنائیة) من تلك اإلدانات، أو انتھاكات أوامر الحمایة في أو 

	.1996ل لعام أكتوبر/تشرین أو 1بعد 
  الجرائم المشددة مثل االتجار بالمخدرات (التي قد تشمل جرائم متعددة لحیازة المخدرات)، وأنواع محددة من جرائم العنف

قوبة السجن لمدة سنة واحدة أو إیقاف الحكم، وأنواع محددة من جرائم تزویر والسرقة أو جرائم السطو التي تقتضي فرض ع
الوثائق، وأنواع محددة من جرائم االحتیال أو الخداع أو التھرب الضریبي التي تتجاوز فیھا الخسائر التي یتكبدھا الضحیة 

"تھریب األجانب" والقتل أو االغتصاب أو دوالر، وأنواع محددة من جرائم األعمال المتعلقة بالبغاء، وبعض جرائم  10,000
	االعتداء الجنسي على قاصر.

 .أنواع محددة أخرى من الجرائم، مثل الجرائم المتعلقة باألمن القومي والجرائم المتعلقة بالھجرة	

	

 لمزید من المعلومات حول عواقب الھجرة بالنسبة ألولئك الذین لدیھم سوابق إجرامیة، اتصل بـ:

	Defense	Immigrantعن المھاجرین ( مشروع الدفاع
Project( 

أو قم بزیارة موقع الویب:  725‐6422) 212(
http://www.immdefense.org/ 

(كما یوفر مشروع الدفاع عن المھاجرین دورات تدریبیة حول قضایا 
قة بتنفیذ قوانین الھجرة. الجرائم / الھجرة وغیرھا من المسائل المتعل

یمكنك االتصال بھذه الجھة لطلب االلتحاق بدورة تدریبیة لمنظمة أو 
 لمجموعة.)

	CUNYللحصول على الجنسیة اآلن! ( CUNYمركز 
Citizenship	Now!( 

)646 (344‐7245	

	

	



45    ة ة اإلقام ة الدائم  القانونی

 اإلقامة الدائمة القانونیة
 كیف یمكن للشخص الحصول على إقامة دائمة قانونیة؟

	):card	green( الطرق الشائعة للحصول على إقامة دائمة قانونیة تعرف أیضا باسم "البطاقة الخضراء" القلیل منھناك 

  یمكن أن یكون الشخص مكفوًال من قِبل بعض أفراد األسرة المباشرین الحاصلین على الجنسیة األمریكیة أو مقیمین قانونیین
	دائمین.

 ول على تأشیرة عمل بواسطة صاحب العمل.یجوز لصاحب العمل تقدیم التماس للحص	

 ) یمكن للشخص التقدم بطلب للحصول على تأشیرة من خالل قرعة تأشیرة التنوعDiversity	Visa	Lottery المقدمة (
	للمواطنین من بلدان معینة من قبل وزارة الخارجیة األمریكیة.

ب إنسانیة مثل كونھم ضحیة لجریمة أو عنف منزلي في الوالیات ویمكن للمھاجرین أیضا الحصول على وضع قانوني استنادًا إلى أسبا
	المتحدة، أو انتمائھم لبلدان خطرة أو یواجھون االضطھاد.

یحق لبعض األفراد الذین یعتبرون ضحایا جرائم، وعانوا من االعتداءات من مثل تلك الجرائم، وعلى استعداد لمساعدة المسؤولین 
مة الحصول على تأشیرة أمریكیة. ویحق لبعض األفراد الذین یواجھون االضطھاد في بلدھم األصلي الحكومیین في التحقیق في الجری

	الحصول على اللجوء.

یصعب حصول الشخص غیر الموثق والمقیم في الوالیات المتحدة على وضع قانوني. ویجب على 
دتھم على الحصول على المھاجرین غیر الموثقین أن یكونوا حذرین ًجدا مع الناس الذین یعدون بمساع

 إقامة قانونیة وتحصیل المال من أجل تقدیم طلبات الھجرة.

	Officeلمزید من المعلومات حول اإلقامة الدائمة القانونیة، اتصل بالخط الساخن لمكتب األمریكیین الجدد (
of	New	Americans 7636- 566) 800(أو . 3737- 419) 212() في نیویورك على الرقم 

نت قد تقدمت بالفعل بطلب إقامة دائمة قانونیة وتتعرض للتأخیر في طلبك، فیمكنك االتصال بمكاتب إذا ك
ممثل الوالیات المتحدة الخاص بك أو السیناتور األمریكي أو مكتب عمدة مدینة نیویورك لشؤون 

قد تجد  ) للمساعدة في التحقق من حالة طلبك.Affairs	Immigrant	of	Office	Mayor’sالمھاجرین (
 .311معلومات االتصال الخاصة بھذه المكاتب باالتصال على 

	

	

	

	

	

	

	



راءات ة	اإلج أن	التنفیذی رة	بش 	46    الھج

 اإلجراءات التنفیذیة بشأن الھجرة
 DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD( تأجیل إتخاذ اإلجراءات للطفولة الوافدة

ARRIVALS, DACA( 
الذي یسمح  )DACAاإلجرءات للطفولة الوافدة" (عن برنامج یسمى "تأجیل إتخاذ  2012أعلن الرئیس األمریكي في یونیو/حزیران 

لبعض األشخاص الذین جاءوا إلى الوالیات المتحدة كأطفال بالبقاء في الوالیات المتحدة مؤقتًا. یسمح "تأجیل إتخاذ اإلجرءات للطفولة 
صاریح العمل لمدة سنتین. لكي نوع من اإلذن المؤقت للبقاء في الوالیات المتحدة یسمى "إجراء مؤجل"، ومنح ت) بDACAالوافدة" (

یونیو/حزیران  15عاًما في  31)، یجب أن تقل أعمار المتقدمین عن DACAیستحق المتقدمون تأجیل اإلجراءات للطفولة الوافدة (
	.2007یونیو/حزیران  15، وأن یكونوا مقیمین بشكل مستمر في الوالیات المتحدة منذ 2012

) وطلب DACAلن الرئیس ترامب أنھ سینھي برنامج تأجیل إتخاذ اإلجراءات للطفولة الوافدة (، أع2017سبتمبر/أیلول  5في  تحدیث:

) خالل ستة أشھر. وحتى وقت نشر ھذا الدلیل، لم DACAمن الكونغرس األمریكي عمل تشریع للتعامل مع حالة المستفیدین من برنامج (
	.5283-375)800(1) على الرقم USCISث المعلومات، اتصل بـ (یتخذ الكونغرس أي إجراء تجاه طلب الرئیس. وللحصول على أحد

 إعفاءات مؤقتة من التواجد غیر القانوني
لألوامر التنفیذیة للرئیس أوباما، ال یزال بعض المھاجرین غیر الحاملین للوثائق الالزمة الذین ال یشملھم تأجیل إتخاذ اإلجراءات  نتیجة

اء من التواجد غیر القانوني في الوالیات المتحدة. یرجى مراجعة خدمات الجنسیة والھجرة ) مؤھلین لإلعفDACAللطفولة الوافدة (
) لمعرفة ما إذا كان یتم قبول طلبات للحصول على ھذه اإلعفاءات. یمكنك االتصال بخدمات الجنسیة والھجرة USCISاألمریكیة (
	www.uscis.gov/immigrationactionموقعھا التالي: أو زیارة  5283-375)800(1) على الرقم التالي: USCISاألمریكیة (

لكي یكون المھاجرون غیر الحاملین للوثائق الالزمة مؤھلین للحصول على إعفاءات مؤقتة من التواجد غیر القانوني، یتعین علیھم تلبیة 
	المعاییر التالیة:

 یوًما على األقل وھم: 180ل غیر قانوني في الوالیات المتحدة لمدة یقیمون بشك	

o أبناء أو بنات مواطني الوالیات المتحدة، و	

o .الزوج واألبناء غیر المتزوجین أو بنات المقیمین الدائمین بصورة قانونیة	

	.لتقدم بطلبإذا تم إلقاء القبض علیك أو كنت تواجھ مشاكل مع الشرطة، فیُرجى التحدث إلى محام قبل ا

)على USCISلمزید من المعلومات حول اإلجراءات المؤجلة، اتصل بخدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة (
	New	of	Officeأو الخط الساخن لمكتب األمریكیین الجدد بنیویورك ( 5283- 375)800(1 الرقم التالي:
Americans :7636- 566) 800(أو  3737- 419) 212() على الرقم التالي.	

 المھاجرین القصر دون صحبة مرافقین
في بعض الحاالت التي یتعرض فیھا األطفال المھاجرون، الذین ال یرافقھم أبوان أو وصي إلجراءات الترحیل، یقتضي القانون الفیدرالي 

	تزویدھم بالرعایة والمأوى وتوفیر الرعایة الالزمة أثناء انتظارھم إجراءات الھجرة.

 لألطفال دون مرافقین؟ ما ھي الخدمات المقدمة
التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة  )ORR	Resettlement,	Refugee	of	Officeیقوم مکتب إعادة توطین الالجئین (

بوضع األطفال المھاجرین دون مرافقین تحت رعایة مقدمي الرعایة الذین  )HHS	Service,	Human	and	Healthاألمریكیة (
البقاء تحت رعایة مقدمي الرعایة، وفي انتظار إتمام قضایا الھجرة الخاصة بھم، یحق للقاصرین دون مرافقین  . وفي أثناءبرعایتھم

	الحصول على العدید من الخدمات، بما في ذلك:

 الرعایة الصحیة	



47    راءات ة اإلج أن التنفیذی رة بش  الھج

 مساعدة الخدمة االجتماعیة	

  الدعم والحصول على التعلیم	

الت بالمدینة والوالیة والوكاالت غیر الھادفة للربح في مدینة نیویورك مساعدات وباإلضافة إلى ھذه الخدمات، تقدم العدید من الوكا
	مباشرة في مجال الخدمات القانونیة واالجتماعیة للقاصرین دون مرافقین. 

لالستفسار عن المساعدة والخدمات المقدمة لأللطفال القّصر دون مرافقین، یمكنك االتصال بمكتب العمدة 
  على الرقم التالي ) Affairs	Immigrant	of	Office	Mayor’sلشؤون المھاجرین (

) على Coalition	Immigration	York	Newأو ائتالف الھجرة في نیویورك ( 7654‐788) 212(
	.2227- 627) 212الرقم التالي (

	

	

	 	



ویت اركة	التص ة	والمش 	48    المدنی

 التصویت والمشاركة المدنیة
 من یحق لھ التسجیل للتصویت؟

	تتمكن من التصویت في االنتخابات. للتسجیل التصویت، یجب أن:یجب أن تكون مسجًال للتصویت قبل أن 

 ،تكون مواطنًا أمریكیًا	

  عاًما على األقل قبل االنتخابات، 18أن یكون عمرك	

  یوًما على األقل، 30تكون مقیًما في مدینة نیویورك لمدة	

 ،أال تكون مسجونًا أو مفرج عنك إفراجاً مشروًطا عن ارتكاب إدانة جنائیة	

 كون غیر كفء عقلیًا بحسب ما تحدده المحكمة، وأال ت	

 .أال تطلب حق التصویت خارج مدینة نیویورك	

إذا كنت ناخبا مسجًال وتغیر عنوانك، فإن قانون والیة نیویورك یتطلب منك إخطار مجلس االنتخابات في 
	.یوًما من تغییر العنوان 25غضون 

 كیف تقوم بالتسجیل للتصویت؟
ھذا النموذج باللغات التالیة: اإلنجلیزیة واإلسبانیة والصینیة یتوفر ارة تسجیل الناخبین وإرسالھا للتسجیل للتصویت. یجب علیك تعبئة إستم

	والكوریة والبنغالیة. یمكنك إرسال استمارة التسجیل المستوفاة شخصیًا أو عن طریق البرید.

	

أو االتصال برقم  http://vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtmlللحصول علی استمارة التسجیل، یمکنك تنزیل استمارة من 
 أو زیارة مکتب مجلس االنتخابات في مدینة نیویورك: 868-3692) 866(

	7	thBroadway,	Floor 42 - 32 المكتب الرئیسي

New	York,	NY	10004	

)212 (487‐5400	
	10	Street,	thVarick	Floor 200 مانھاتن

New	York,	NY	10014	

)212 (886‐2100	
	5	Concourse,	thGrand	Floor 1780 برونكس

Bronx,	NY	10457	

)718 (299‐9017	
	4	Street,	thAdams	Floor 345 بروكلین

Brooklyn,	NY	11201	

)718 (797‐8800	
	Boulevard	Queens 35‐118 كوینز

Forest	Hills,	NY	11375	

)718 (730‐6730	
		4Edgewater	thPlaza,	Floor 1 ستاتن أیالند

Staten	Island,	NY	10305	

)718 (876‐0079	

	

	یوًما على األقل من موعد االنتخابات. 25یجب تسلیم إستمارة تسجیل الناخبین بالید أو إرسالھ قبل 
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ًرا على التوقیع إذا كنت غیر قادر على القراءة، فبإمكانك التسجیل من خالل تواجد شخص للمساعدة في مأل اإلستمارة. إذا لم تكن قاد
	" في مربع التوقیع مع توقیع شاھد في مربع الشھادة.Xوكتابة اسمك، ضع عالمة "

بعد االنتھاء من استمارة تسجیل الناخبین، یمكنك إرسالھا أو تسلیمھا بالید إلى المكتب الرئیسي لمجلس 
. أو تسلیمھا 10004	NY	York,	New	Floor,	7th	Broadway, 42 – 32 االنتخابات على العنوان التالي:

	بالید إلى مكتب مجلس االنتخابات في البلدة التي تعیش بھا.

 أین تقوم بالتصویت؟
بعد تسجیلك للتصویت، سیقوم مجلس االنتخابات بإرسال إخطار إلبالغك بالمكان الذي یجب أن تصوت فیھ. یمکنك أیًضا االتصال برقم 

)212 (VOTE‐NYC	(212‐868‐3692)  صباًحا  6:00مکان تصویتك. تكون أماكن االقتراع مفتوحة من الساعة لکي تسأل عن
	مساًءا في یوم االنتخابات. 9:00إلى الساعة 

 كیفیة التصویت غیابیًا؟
إذا لم تتمكن من الذھاب إلى مكان االقتراع الخاص بك في یوم االنتخابات بسبب مھنتك، أو نشاطك التجاري، أو دراستك، أو سفرك، أو 

)، أو مرضك، أو إعاقتك، أو اإلقامة بالمستشفى، أو إقامتك في منشأة الرعایة طویلة األجل، فیمكنك بخالف المدان جنائیًاجنك (الحكم بس
	التصویت عن طریق االقتراع الغیابي.

	للتصویت عبر االقتراع الغیابي، یمكنك:

 یوًما من بدء االنتخابات وتنتھي یوم  32 التصویت شخصیًا: التوجھ إلى مجلس إدارة مكتب االنتخابات االنتخابیة قبل
مساء في یوم  9:00مساًءا، وحتى الساعة  5:00صباًحا وحتى  9:00االنتخابات. یمكنك التصویت في الفترة ما بین الساعة 

	االنتخابات (من االثنین إلى الجمعة) وفي عطلة نھایة األسبوع قبل یوم االنتخابات.

 قدم طلب اقتراع غیابي. یتاح ھذا الطلب باللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة والصینیة والكوریة التصویت عن طریق البرید: اطلب و
	والبنغالیة. بعد تقدیم ھذا الطلب، سوف تتلقى اقتراعاً غیابیًا والذي یمكنك استخدامھ للتصویت.

. لطلب إرسال طلب إلیك بالبرید (868‐3692)	VOTE‐NYC) 212( برقم لطلب اقتراع غیابي: اتصل
أو زیارة ، http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/absentee.shtml ویمكن تحمیل الطلب من

	مكتب مجلس االنتخابات في منطقتك.

 .یحق لك استخدام قلم أزرق أو أسود فقط إلكمال طلب االقتراع الغیابي	

 .ال یمكنك إرسال اقتراع الغیابي عبر الفاكس. یحق لك إرسالھ فقط عبر البرید أو تسلیمھ بالید	

بعد إكمال االقتراع الغیابي، یجب علیك تسلیمھ بالید إلى مجلس االنتخابات مع إغالق أماكن االقتراع في یوم االنتخابات، أو إرسالھ 
عد أقصاه الیوم السابق لیوم االنتخابات. ویجب أن یتسلمھ مجلس االنتخابات في موعد مختوًما بختم البرید إلى مجلس االنتخابات في مو

	أیام بعد االنتھاء من االنتخابات. 7أقصاه 

 إذا كنت مریًضا أو مصابًا بإعاقة دائمة وال یمكنك الذھاب إلى صنادیق االقتراع للتصویت، فیمكنك طلب إرسال اقتراع غیابي تلقائیًا في
	فیھا انتخابات. كل مرة تجرى

	

	

 كیف تصوت عبر االقتراع الغیابي الطارئ؟
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عن طریق البرید وال یمكنك الذھاب إلى صنادیق االقتراع في یوم االنتخابات بسبب  االقتراع الغیابيإذا انقضى الموعد النھائي لطلب 
غیابي، واالقتراع الغیابي، وتسلیم كٍل حادث أو مرض مفاجئ، فیمكنك إرسال ممثل مع خطاب مصرح بھ لتلقي طلب طلب االقتراع ال

	مساًءا في یوم االنتخابات. 9:00منھما إلى مكتب بلدیة مجلس االنتخابات الخاص بك بحلول الساعة 

 ما ھي حقوقي بصفتي ناخب؟
  أو الھندیة أو یحق لجمیع الناخبین المسجلین طلب وتلقي الترجمة أو الترجمة الشفویة باللغات اإلسبانیة أو الصینیة أو الكوریة

البنغالیة في بعض مواقع التصویت في جمیع األحیاء الخمسة. بعض المواد التي قد تكون متاحة باللغات اإلسبانیة والصینیة 
والھندیة والبنغالیة والكوریة ھي عبارة عن أوراق اقتراع، واستمارات تسجیل الناخبین، وتعلیمات التصویت، وغیر ذلك من 

. وباإلضافة إلى ذلك، قد یتوفر في بعض أماكن التصویت موظفو اقتراع یتحدثون اللغة الروسیة أو مواد التصویت األخرى
	الكریولیة الھایتیة أو البنغالیة أو األردیة، ویمكنھم المساعدة في ترجمة أو ترجمة المعلومات شفویًا.

 م على التصویت.للناخبین ذوو اإلعاقات الحق في مراعاة وجود استعدادات محددة لھم لمساعدتھ	

 .یمکنك طلب إرشادات حول کیفیة استخدام آلة التصویت	

 .یمكنك اصطحاب أي شخص بخالف صاحب العمل أو ممثل النقابة معك في غرفة التصویت لمساعدتك على التصویت	

 ك التصویت باقتراع إذا كنت مسجًال ولكن اسمك ال یظھر في قائمة تسجیل الناخبین أو إذا كان توقیعك مفقود، فال یزال بإمكان
	كتابي مصحوب بقسم في مكان االقتراع الخاص بك.

للحصول على معلومات حول مكان االقتراع الخاص بك، أو إذا كانت لدیك أیة مشاكل في التصویت في 
ك من الحصول على ورقة اقتراع أو منعك من التصویت بطریقة أو بأخرى، عیوم االنتخابات مثل من

أو االتصال بمجلس االنتخابات على رقم:  6460- 349) 212(على الرقم:  )NYPIRGفیمكنك االتصال بـ (
)212 (487-5400.  	

 ھل أحتاج إلى إظھار ھویتي عندما أصوت؟
وستكون ھناك حاجة إلى تحدید ھویة الناخبین وقد یطلب من بعض الناخبین الجدد إظھار ھویاتھم عندما یصلون إلى أماكن االقتراع. 

أو بعده، ولكن لم  2003ینایر/كانون ثان  1في نیویورك الذي قاموا بالتسجل عن طریق البرید في  فیدرالیةألول مرة في انتخابات 
	في أماكن االقتراع كما یلي:یقدموا بطاقات الھویة مع طلبات تسجیلھم. تتم الموافقة على نماذج تحدید ھویة ھؤالء الناحبین إلبرازھا 

  رخصة قیادة أو بطاقة تعریف الھویة الصادرة عن قسم المركبات (المرور) لمن ال یحمل رخصة قیادة أو صورة شخصیة
	حدیثة أخرى وساریة المفعول.

 میة أخرى نسخة من فاتورة المرافق الحالیة، أو كشف الحساب المصرفي، أو الشیك الحكومي، أو الراتب، أو أي وثیقة حكو
	تبین اسم وعنوان الناخب.

وإذا لم یكن لدى الناخب الھویة المطلوبة، فال یزال بإمكانھ التصویت باستخدام ورقة اقتراع (إقرار كتابي 
	مصحوب بقسم) في مكان االقتراع.

 ما الذي أحتاج إلى معرفتھ عن االنتخابات؟
خابات التمھیدیة واالنتخابات العامة. تُجرى االنتخابات التمھیدیة في نیویورك یوجد بصفة عامة نوعان مختلفان من االنتخابات، ھما: االنت

	قبل االنتخابات العامة.

االنتخابات التمھیدیة ھي عبارة انتخابات یختار فیھا الناخبون المسجلون في حزب معین مرشحي الحزب لالنتخابات العامة. تُجرى ھذه 
ة للمرشحین الفیدرالیین، وفي سبتمبر/أیلول بالنسبة للمرشحین من الوالیة. یحق للناخبین االنتخابات عادة في یونیو/حزیران بالنسب

	المسجلین في الحزب السیاسي فقط التصویت في االنتخابات التمھیدیة لھذا الحزب.



51    ویت اركة التص ة والمش  المدنی

رئیس والمحافظ وعضو تُجرى االنتخابات العامة في نوفمبر/تشرین ثان حیث تحدد النتائج من سیتولى شغل المناصب المنتخبة مثل: ال
الكونجرس ورئیس البلدیة وعضو المجلس والمكاتب المنتخبة األخرى. یحق ألي ناخب مسجل التصویت في االنتخابات العامة. یتم 

	انتخاب المرشحین من العدید من األحزاب السیاسیة في االنتخابات العامة.

 كیف یمكنني أن أشارك في مجتمعي أو في أمور الحكومة؟
 .االنضمام إلى جماعة مجتمعیة، مثل: اتحاد مالك العقار، أو جمعیة مدنیة، أو منظمة غیر ھادفة للربح	

  شارك أو اطلب تحدید موعد في مجلس المجتمع المحلي الخاص بك، أو إلدالء بشھادتك أمام المجلس للتعبیر عن مخاوفك
	بشأن قضایا المجتمع. لمزید من المعلومات، انظر أدناه.

 ًوا في مجلس الشرطة المحلي الخاص بك إلبالغ الشرطة في منطقتك بمخاوفك.كن عض	

  شارك أو اطلب تحدید موعد في المجلس االستشاري إلدارة الشباب والتنمیة المجتمعیة المجاور إلبالغ المسؤولین في المدینة
	باالحتیاجات والبرامج التي تعد األكثر أھمیة لمجتمعك.

 د مظاھرة، أأو راسل أو ادعو المسؤولین المنتخبین.تطوع لحملة سیاسیة، واشھ	

  كن على علم: تحدث إلى أصدقائك وجیرانك، واقرأ الصحیفة، وتعّرف على القضایا األكثر أھمیة لمجتمعك ومدینتك ووالیتك
	وأمتك.

 لحملة. شارك آرائك مع انتبھ إلى ما یقوم بھ المسؤولون المنتخبون بعد انتخابھم؛ تأكد من أنھم یقومون بما وعدوا بھ في ا
	ممثلیك واطلب منھم المساعدة.

 ما ھي المجالس المجتمعیة وكیف یمكنني أن أشارك؟
عضًوا غیر مدفوعي األجر یعینھم رئیس المقاطعة، حیث یتم تعیین نصفھم  50المجالس المجتمعیة ھي ھیئات تمثیلیة محلیة تتألف من 

مجلًسا مجتمعیًا في المدینة. یجب على أعضاء مجلس إدارة المجتمع  59المنطقة. یوجد من قِبل أعضاء مجلس المدینة الذین یمثلون 
	المحلي أن یقیموا أو یعملوا أو تكون لدیھم مصلحة مھمة أخرى في المنطقة المجتمعیة التي یمثلونھا.

زء من كل اجتماع الستماع المجلس تجتمع المجالس المجتمعیة مرة واحدة كل شھر. تكون اجتماعات المجلس متاحةً للعامة، ویخصص ج
إلى أعضاء یمثلون العامة. وباإلضافة إلى ذلك، تعقد المجالس بانتظام جلسات استماع عامة بشأن میزانیة المدینة، وقضایا استخدام 

	األراضي، وقضایا رئیسیة أخرى إلعطاء أعضاء المجتمع الفرصة للتعبیر عن آرائھم.

اآلراء بشأن وضع معظم مرافق البلدیة في المجتمع، قضایا استخدام األراضي األخرى. ویجوز لھم  تتبادل مجالس المجتمعات المحلیة
 قرار تقسیم األراضي في مدینة نیویوركأیًضا أن یشرعوا الخطط الخاصة بھم لنمو مجتمعاتھم ورفاھھم. كما یجب تقدیم أي طلب للتغییر 

	إلى موقف المجلس عند انتخاذ القرار النھائي بشأن ھذه الطلبات. أمام المجلس للمراجعة، ویتم النظر لعین االعتبار

وتقوم المجالس المجتمعیة بتقییم احتیاجات األحیاء الخاصة بھا، وتقدیم توصیات في عملیة وضع میزانیة المدینة لمعالجتھا، وااللتقاء 
	بوكاالت المدینة.

مجلس المجتمعي في منطقتك، یرجى االتصال بمكتب رئیس منطقتك المدرجة لمزید من المعلومات حول كیفیة المشاركة أو التعیین في ال
	أدناه.

 اتصل بمكتب رئیس الحي الخاص بك
 برونكس

Ruben	Diaz	Jr.	
 رئیس الحي

851 Grand	Concourse,	3rd	Floor	

Bronx,	N.Y.	10451	

)718 (590‐3500	

http://bronxboropres.nyc.gov/ 
 بروكلین

Eric	L.	Adams	
 رئیس الحي

209 Joralemon	Street	

Brooklyn,	N.Y.	11201	

)718 (802‐3700	

usa.org‐http://www.brooklyn/ 
 مانھاتن

Gale	A.	Brewer	
 رئیس الحي

1 Centre	Street,	19th	Floor	

New	York,	N.Y.	10007	

)212 (669‐8300	
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http://manhattanbp.nyc.gov/html/home/home.shtml 
 كوینز

Melinda	Katz	
 رئیس الحي

120‐55 Queens	Blvd.	
Kew	Gardens,	N.Y.	11424	

)718 (286‐3000	

http://queensbp.org/ 
 ستاتن أیالند

James	S.	Oddo	
 رئیس الحي

10 Richmond	Terrace,	Room	120	

Staten	Island,	N.Y.	10301	

)718 (816‐2000	

http://www.statenislandusa.com/ 
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 المستھلك والحقوق المالیة حقوق
 ما نوع الھویة المطلوب لفتح حساب مصرفي؟

، وھو رقم تعریفي یحمل صورة فوتوغرافیة شخصیة ویصدر عن الوالیات ITINتقبل العدید من البنوك أنواًعا مختلفة من الھویة مثل 
نصلیة). تعتبر بطاقة الھویة القنصلیة أداة مفیدة المتحدة أو حكومة أجنبیة، أو أیة ضمانات أخرى (مثل: جواز السفر أو الھویة الق

للمھاجرین في النظام المصرفي ألنھا تتضمن صورة وعنوانًا محلیًا ومكان میالد ورقم ممیز لتعریف الھویة، ولكن ال یكشف عن حالة 
من قِبل العدد المتزاید  IDNYCبطاقة  الھجرة. تقبل بعض البنوك في نیویورك بطاقات الھویة القنصلیة. كما تُقبل بطاقة ھویة البلدیة أو

، قم بزیارة IDNYCمن بنوك مدینة نیویورك واالتحادات االئتمانیة. للحصول على قائمة البنوك واالتحادات االئتمانیة التي تقبل بطاقة 
credit‐and‐http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks‐على العنوان التالي:  IDNYCموقع 

unions.page.	

 الحصول على قروض واستخدام االئتمان؟ ھل یمكن للمھاجرین غیر الموثقین
	Tax	Individualدات االئتمانیة، والمقرضین اآلخرین رقم التعریف الضریبي الشخصي (العدید من البنوك واالتحاتقبل نعم. 

Identification	Number,	ITINوالرھن العقاري. ثم تقوم  نشطة التجاریة) إلصدار بطاقات االئتمان وتقدیم القروض الشخصیة واأل
	مات سداد المقترض لوكاالت اإلبالغ االئتماني. البنوك واالتحادات االئتمانیة والمقرضین باإلبالغ عن القروض ومعلو

إن بناء تاریخ ائتماني إیجابي مھم لعدة أسباب، فھو یساعد الشخص المستحق للحصول على قروض ذات أسعار الفائدة ورسوم مخفضة. 
عندما یتخذون قرارات  یتم أیًضا االھتمام بتاریخ االئتمان من قِبل أصحاب العمل، وأصحاب العقارات، وشركات التأمین، وغیرھم

	بحصول شخص ما على وظیفة أو شقة أو مزایا مالیة أخرى.

من المھم بناء تاریخ ائتماني جید. وینبغي على الشخص الذي یأخذ القروض أو یستخدم بطاقات االئتمان التأكد من سداد قروضھ والتحقق 
ود األخطاء التي قد تظھر في تقاریر االئتمان للتأكد من دقة تقریر من تقاریر االئتمان الخاصة بھ. ومن المھم أیًضا التحقق من عدم وج

	االئتمان.

 ما ھي مراكز التمكین المالي؟
، افتتحت حكومة مدینة نیویورك أول مركز للتمكین المالي لمساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض على تحقیق االستقرار 2008في عام 

المالیة في جمیع أنحاء األحیاء الخمسة لمدینة نیویورك. وھذه المراكز مفتوحة للمقیمین في مدینة المالي. وتتوفر الیوم مراكز منح السلطة 
	نیویورك وتقدم الخدمات التالیة:

 ،إدارة األموال ووضع المیزانیات	

 ،التخطیط المالي	

 ،المشورة االئتمانیة والدیون	

 ،دعم التعامل مع الدائنین	

 ،الخدمات المصرفیة بأسعار معقولة	

 فرز المزایا الحكومیة، و	

 .اإلحاالت المقدمة إلى الخدمات والمنظمات األخرى	

لمزید من المعلومات حول مساعدة منح التمكین المالي، اتصل بمكتب التمكین المالي بإدارة المستھلكین 
)Department	of	Consumer	Affairs	Office	of	Financial	Empowerment أو 311) على رقم 

empowerment.page‐http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial	
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): دلیل لمدینة نیویورك لتقدیم خیارات معقولة TAKE IT TO THE BANKإذھب بھ إلى البنك (
 للحسابات الجاریة

) لمساعدة األفراد على Bank	the	to	it	Takeالمراقب المالي لمدینة نیویورك موردًا عبر اإلنترنت یسمى "اذھب بھ إلى البنك" ( أنشأ مكتب
	العثور على حسابات جاریة مناسبة ومقارنتھا.

شیكات غالبًا ما یدفعون مئات قد یساعدك فتح حساب مصرفي في حفظ وتنمیة أموالك بأمان. إن سكان نیویورك الذین یستخدمون أماكن صرف ال
ول إلى الدوالرات سنویًا للوصول إلى أموالھم الخاصة فقط. في المقابل، توفر البنوك أدوات مفیدة مثل القدرة على إیداع الراتب مباشرة، والوص

روتیني، فیعتبر إذن إنشاء حساب مصرفي خطوة أموالك، ودفع الفواتیر بتكلفة قلیلة أو بدون أي تكلفة. إذا كان لدیك دخل منتظم وتدفع الفواتیر بشكل 
	ھامة لتحسین استقرارك المالي.

، من المھم فھم قواعد وتكالیف الحساب المصرفي قبل فتح حساب، حیث یختلف كل حساب. ویمكنك األخذ في االعتبار طرح األسئلة التالیة ومع ذلك
	كنقطة انطالق:

	كم من المال أحتاج لفتح حساب؟ - 

	لشھریة للحساب؟ ھل ھناك طرق لتجنب ھذه الرسوم؟ما ھي الرسوم ا - 

	ھل یتعین علي االحتفاظ بمبلغ معین من المال في الحساب كل شھر؟ - 

	ھل سیتم فرض رسوم على استخدام ماكینة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر؟ - 

	كم عدد المعامالت التي یمكنني إجراؤھا شھریًا مجانًا؟ - 

	لى المزید من المال بقدر یتجاوز ما أمتلك في حسابي، ویُعرف ذلك عادة باسم "السحب الزائد"؟ماذا یحدث إذا كتبت شیكا للحصول ع - 

الرسوم والقواعد في مختلف البنوك لمساعدتك في العثور على حساب بأسعار معقولة تلبي ) Bank	the	to	it	Takeیقارن "اذھب بھ إلى البنك" (

. یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمورد "اذھب بھ IDNYCتي تقدم خدمات بلغات معینة وقبول بطاقة احتیاجاتك، بما في ذلك تحدید مكان البنوك ال

	.www.takeittothebank.nycعلى العنوان التالي: )Bank	The	To	It	Take(إلى البنك" 
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 خدمات الھجرة
لالحتیال وقد یتعرضون للخطر من قِبل مقدمي خدمات الھجرة غیر األمناء. ینبغي على أي شخص یسعى ویمكن أن یتعرض المھاجرون 

للحصول على خدمات الھجرة اختیار مستشار الھجرة أو محام للمساعدة بعنایة. سیضمن بعض مستشاري الھجرة عن طریق الخطأ نتیجة 
الخدمات المقدمة. ینبغي أن یكون المھاجرون على حذر من ھذه  رتقاضي رسوم باھظة نظیمعینة، ویقومون بدعایا مضللة، أو 

	الممارسات، والتأني في اختیاراالستشاریین الذین یتعاملون معھم.

یحمي القانون المحلي المھاجرین من االحتیال من خالل مطالبة أي شخص أو نشاط تجاري یقدم خدمات مساعدة الھجرة (بخالف 
	ربح والكیانات الحكومیة) في مدینة نیویورك للقیام بما یلي:المحامین الذین ال یسعون للت

  تقدیم عقد مكتوب یسرد جمیع الخدمات والرسوم والتكالیف التي یتحملھا المستھلك. یجب أن یكون العقد مكتوبًا باللغة
	اإلنجلیزیة وباللغة التي یفھمھا المستھلك.

  والحصول على كامل المبلغ.السماح للمستھلك بإلغاء العقد في غضون ثالثة أیام	

 اإلعالنات والالفتات الدعائیة أن مقدم الخدمة لیس محامیًا أو معتمدًا من قبل مجلس اسئناف الھجرة، وأن مقدم الخدمة  یُذكر في
	ال یمكنھ تقدیم استشارات القانونیة. یجب أن تنشر الالفتات بشكل واضح بجمیع اللغات التي یتم تقدیم الخدمات بھا.

 فاظ بنسخ من جمیع السجالت والمستندات التي تم إعدادھا للمستھلك أو الحصول علیھا لمدة ثالث سنوات.االحت	

  دوالر. 50,000الحفاظ على سندات ضمان قدرھا	

	وباإلضافة إلى ذلك، ال یمكن لمقدمي خدمات الھجرة القیام بما یلي:

 .فرض رسوم على تقدیم أو ملء استمارات حكومیة	

 دمات التي ال یتم تنفیذھا.تحصیل رسوم الخ	

 .التقاعس عن إعطاء نسخ المستھلك من المستندات التي تم تقدیمھا أو التقاعس عن إعادة الوثائق األصلیة إلى المستھلك	

  استخدام عنوان المحامي باللغة اإلنجلیزیة أو أي لغة أخرى أو تمثیل أي بیانات اعتماد أخرى یمكن أن تتسبب في اعتقاد
	ن ھذا الشخص لدیھ مھارات مھنیة خاصة أو مصرح لھ بتقدیم استشارات بشأن مسألة الھجرة.المستھلك بأ

 .اإلعالن عن الخدمات القانونیة أو تقدیم االستشارات القانونیة، دون تصریح بذلك	

  ھناك أساس في اإلدعاء بأن لدیھم نفوذًا خاصة مع المسؤولین الحكومیین أو الوكاالت أو تقدیم ضمانات أو وعود ما لم یكن
	الواقع للوعود وما لم یكن الوعد أو الضمان مكتوبًا.

 .اإلفصاح عن أي معلومات أو تقدیم أي نماذج أو وثائق، لسلطات الھجرة أو غیرھا من السلطات دون علم أو موافقة المستھلك	

	

 :لتقدیم شكوى حول مقدمي خدمات الھجرة، اتصل بـ
	of	Department	NYCإدارة شؤون المستھلك بمدینة نیویورك (

Consumer	Affairs,	DCA( 
311	

	New York State Attorney General( )800 (771‐7755المدعي العام لوالیة نیویورك (

	Brooklynبرنامج شؤون المھاجرین التابع للمدعى العام ببروكلین (
District	Attorney’s	Immigrant	Affairs	Program( 

)718 (250‐3333	

	Manhattan( برنامج شؤون المھاجرین التابع للمدعى العام بمانھاتن
District	Attorney’s	Immigrant	Affairs	Program( 

)212 (335‐3600	

	District	Queens(برنامج شؤون المھاجرین التابع للمدعى العام بكوینز 
Attorney’s	Immigrant	Affairs	Program( 

)718 (286‐6690 	

	Americans	New	of	Officeالخط الساخن لمكتب األمریكیین الجدد (
Hotline( 

 7636- 566) 800أو ( 3737‐419) 212(

	

 قانون تنفیذ خدمات مساعدة المھاجرین
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خدمات مساعدة المھاجرین ضمن قانون الوالیة، مما یوفر حمایة قانونیة جدیدة  تنفیذ، تم التوقیع على مشروع قانون 2014في عام 
	وقویة عن ذي قبل لألشخاص الذین یسعون للحصول على خدمات مساعدة الھجرة في والیة نیویورك.

	وینص قانون تنفیذ خدمات مساعدة المھاجرین على ما یلي:

 بل مجلس استئناف الھجرة (یحق للمحامین واألشخاص أو المنظمات المعتمدة من قBoard	of	Immigration	Appeals,	

BIA( فقط تقدیم خدمات قانونیة للمھاجرین مع توضیح ذلك	

 .تقویة متطلبات الترجمة المقدمة لخدمات مساعدة الھجرة	

 .إنشاء متطلبات إضافیة لالفتات الدعائیة والعقود التي یلزم مقدمي خدمات المساعدة الھجرة استخدامھا	

 یع عقوبات جنائیة وزیادة العقوبات المدنیة على األشخاص الذین یحتالون على المھاجرین.توق	

 ) إنشاء مكتب األمریكیین الجدد بوالیة نیویوركNew	York	State	Office	of	New	Americans كھیئة تنفیذیة رسمیة (
) ودراسة مواد ESOLمیة األجنبیة المحدودة (لمساعدة المھاجرین على الحصول على الخدمات القانونیة، والخدمات التعلی

	، دورات تدریبیة متعلقة بالوظیفة، وغیرھا من المساعدات.الجنسیة

إذا کانت لدیك أسئلة حول قانون تنفیذ خدمات مساعدة المھاجرین وخدمات المھاجرین وحمایتھم، فیرجی 
	.7636-566-)800( 1االتصال بالخط الساخن لمکتب األمیرکیین الجدد على الرقم 

  	

 MANHATTAN DISTRICT(مانھاتنفي  للنائب العامبرنامج شؤون المھاجرین التابع 
ATTORNEY'S OFFICE IMMIGRANT AFFAIRS PROGRAM( 

لدى مكتب المدعي العام في مانھاتن برنامج لشؤون المھاجرین والذي یركز على محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المھاجرین. وقد یصبح 
الذین یبحثون عن إقامة قانونیة، وجنسیة، وسكن، وفرص عمل ضحایا لالحتیال. یساعد برنامج شؤون المھاجرین الضحایا المھاجرون 

والشھود من المھاجرین الموثقین وغیر الموثقین، بمن فیھم أولئك الذین قد یتخفون من التعاون مع سلطات تنفیذ القانون بسبب وضع 
، یمكن للضحیة أو الشاھد على جریمة احتیال متعلق بالھجرة أو نصب أو جریمة أخرى اإلبالغ الھجرة. بغض النظر عن وضع الھجرة

عن ھذه الجریمة لدى برنامج شؤون المھاجرین. قد یتمكن ضحایا االحتیال من استرداد األموال المستحقة لھم. من ضمن سیاسة مكتب 
	وضع ھجرة الضحایا والشھود.المدعي العام لمقاطعة مانھاتن عدم إبالغ موظفي الھجرة عن 

إلبالغ برنامج شؤون المھاجرین في مانھاتن أو تقدیم معلومات بشأن جریمة احتیال، یرجى االتصال على 
(یتوفر المترجمون الفوریون بعدة لغات). أو الكتابة إلى: برنامج شؤون  3600-335 )212( رقم:

	NY	York,	New	753A,	Room	Place,	Hogan	Program( , ،One	Affairs	Immigrant( المھاجرین
10013. 

 BROOKLYN( العام في بروكلین لمدعيوحدة مكافحة االحتیال على المھاجرین التابعة ل
DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE IMMIGRANT FRAUD UNIT( 

برنامج یركز على احتیاجات على غرار برنامج شؤون المھاجرین في مكتب النائب العام في مانھاتن، لدى النائب العام في بروكلین 
	مجتمعات المھاجرین ویسعى للحمایة من االحتیال وغیره من الجرائم المرتكبة ضد المھاجرین.
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لإلبالغ عن جریمة احتیال أو أي جریمة أخرى أو تقدیم معلومات عن ذلك إلى وحدة مكافحة االحتیال 
(یتوفر المترجمون الفوریون  3333- 250) 718(على المھاجرین في بروكلین، یرجى االتصال برقم: 

	بعدة لغات).

، أو الكتابة إلى: وحدة IIFU@BrooklynDA.orgأرسل بریدًا إإلكترونیًا للوحدة على العنوان التالي 
	,Brooklyn	Floor,	16th	Street,	Jay	Unit(، 350	Fraud	Immigrantاالحتیال على المھاجرین:(

NY	11201.	

 QUEENS DISTRICT(مھاجرین التابعة للنائب العام في كوینزوحدة مكافحة االحتیال على ال
ATTORNEY’S OFFICE IMMIGRANT AFFAIRS UNIT( 

	لدى مكتب وكیل مقاطعة كوینز أیًضا وحدة لشؤون المھاجرین لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد المھاجرین مثل االحتیال والعنف.

معلومات لھا حول جریمة احتیال ما أو جرائم أخرى، إلبالغ وحدة شؤون المھاجرین في كوینز أو تقدیم 
(یتوفر المترجمون الفوریون بعدة لغات) أو الكتابة إلى:  6690- 286) 718( یرجى االتصال بالرقم التالي:

	Kew	Boulevard,	Queens	Unit( ،125‐01	Affairs	Immigrant( وحدة شؤون المھاجرین

Gardens,	NY	11415.	

 االحتیال أو النصبأمثلة لمخططات 
  األفراد أو مقدمي خدمات الھجرة الذین یقدمون أنفسھم كمحامین، والذین یقدمون استشارات قانونیة دون الحصول على

	ترخیص بذلك.

 .األفراد الذین یدعون أنھم وكالء لسلطات الھجرة الفیدرالیة، ویعرضون معاملة أو خدمات خاصة	

  تعد بتوظیف المھاجرین، أو منح تأشیرات العمل التي ال یستطیعون تقدیمھا.األفراد أو المؤسسات التجاریة التي	

 .شركات البناء التي توظف المھاجرین للعمل في المشاریع الممولة من الحكومة مع عدم دفع الرواتب المطلوبة بموجب القانون	

 .األفراد الذین یقدمون فرص استثمار كاذبة أو المشاركة في المخططات الھرمیة	

 فراد الذین ینتجون ویبیعون بطاقات الضمان االجتماعي والتراخیص وجوازات السفر وغیرھا من الوثائق. المزورة.األ	

 .األفراد أو المؤسسات التجاریة التي تتیح فرص الحصول على سكن وغیرھا من الخدمات ولكنھا تأخذ أموالك وتختفي	

 یجب أن تحذر مما یلي:
 أن بإمكنھم مساعدتك في الحصول على صفقة خاصة مع سلطات الھجرة. مقدمي خدمات الھجرة الذینیدعون	

 "لیسوا دائًما محامین. في ھذا البلد، نادًرا ما یكون الشخص "المشھور" محامیًا.المشھورون "	

 ا من مقدمي الخدمات الذین لن یقدموا أو یرسلوا الوثائق األصلیة أو نسًخا من النماذج المقدمة إلى سلطات الھجرة أو غیرھ
	الوكاالت الحكومیة.

 مقدمي الخدمات الذین یھددون بإبالغ سلطات الھجرة عنك	

 .مقدمي الخدمات الذین یتعاملون وفق سیاسات الدفع نقدًا فقط. تأكد من الحصول على إیصال مكتوب بأي أموال مدفوعة	
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	Immigration	of	Board(االعتراف بمنظمة ما أو ھیئة تمثیل من ِقبل مجلس استئناف الھجرة  للتحقق من
Appeals,	BIA وصالحیتھا في تمثیل العمالء في محاكم الھجرة الفیدرالیة فقط، قم بزیارة وزارة العدل (

	for	Office	Executive)، المكتب التنفیذي للھجرة (Justice	of	Department	USاألمریكیة (
Immigration	Review :یُرجى مراجعة الموقع التالي .(

reports‐roster‐accreditation‐https://www.justice.gov/eoir/recognition 	

للتحقق من حصول شخص ما على ترخیص بمزاولة مھنة المحاماة في والیة نیویورك، اتصل بـنظام 
	,System	Court	Unified	State	York	Newة لوالیة نیویورك، وحدة تسجیل المحامین (المحكمة الموحد

Attorney	Registration	Unitأو قم بزیارة الموقع التالي:  2800- 428) 212( ) على رقم
www.nycourts.gov. 

الخط الساخن بللحصول على اإلحاالت موجھة إلى مقدمي الخدمات القانونیة واالجتماعیة، یُرجى االتصال 
   على رقم: )Americans	New	for	Officeالجدد بوالیة نیویورك ( األمریكیینلمكتب 

)800 (566‐7636.	
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 صغیرةاألنشطة التجاریة ال
 أین یمكن ألصحاب األنشطة التجاریة الصغیرة العثور على المساعدة؟

	خدمات األنشطة التجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك إدارة

) وكالة حكومیة بالمدینة، وتقوم SBS	Services,	Business	Smallتعتبر إدارة خدمات األنشطة التجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك (
بتقدیم المساعدة المباشرة ألصحاب األنشطة التجاریة وأصحاب المشاریع الذین یسعون لبدء أنشطتھم التجاریة الخاصة. كما تشجع إدارة 

) تطویر األحیاء في المناطق التجاریة وتعزز الفرص بین الشركات التجاریة SBSتجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك (خدمات األنشطة ال
	المملوكة لألقلیات والنساء.

) SBSإدارة خدمات األعمال األنشطة التجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك (تقوم مراكز الحلول العملیة في مدینة نیویورك بجلب خدمات 
	یع األحیاء لمساعدة الشركات على العمل والتوسع في مدینة نیویورك. وتشمل الخدمات ما یلي:إلى جم

 .دورات تدریبیة حول األنشطة التجاریة ودراسة التخطیط لألنشطة التجاریة	

 .المراجعة القانونیة للعقود واإلیجارات مع المحامین الذین یقدمون خدمات مجانیة	

 كومیة وتلبیة المتطلبات.المساعدة في فھم اللوائح الح	

  في تنفیذ التطبیقات المجمعةالمساعدة المالیة التي تحدد المقرضین وتساعد.	
 .المساعدة في التوظیف مما یسھل الوصول إلى مجموعة جاھزة تم فرزھا مسبقًا من المرشحین لوظیفة ما	

 لوصول إلى فرص التعاقد الحكومیة.شھادة األنشطة التجاریة المملوكة لألقلیات / النساء التي تسھل إمكانیة ا	

 .تمویل التدریب مما یحسن مھارات الموظفین المبتدئین ویزید من جودة العملیات التجاریة	

 .الحوافز التي یمكن أن توفر لك المال في حالة انتقال مقر عملك التجاري أو توسعتھ أو تحقیق تحسینات رأسمالیة	

	

 :، أو زیارةالموقع التالي311لحلول العملیة في مدینة نیویورك، یمكنك االتصال برقم لالتصال أو لمعرفة المزید حول برنامج ا
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/home/home.shtml :أو زیارة أحد ھذه المكاتب 

	7	Road,	Fordham	thEast	10458	NY	Bronx,	Floor, 400 برونكس

 م 5ص إلى  9من االثنین إلى الجمعة، من  7910‐960) 718(
	5	Street,	thBond	11201	NY	Brooklyn,	Floor, 9 بروكلین

 م 5ص إلى  9من االثنین إلى الجمعة، من  8021‐296) 347(
	 2	Street,	ndJohn	10038	NY	York,	New	Floor, 79 مانھاتن (السفلى)

 م 5ص إلى  9من االثنین إلى الجمعة، من  8914‐618) 212(
	 125	thWest	2	ndStreet,	10027	NY	York,	New	Floor, 361 مانھاتن (العلیا)

)212 (749‐0900 ext.	125  م 5ص إلى  9من االثنین إلى الجمعة، من 
	2	Avenue,	ndJamaica	11432	NY	Jamaica,	Floor, 168‐25 كوینز

 م 5ص إلى  8.30من االثنین إلى الجمعة، من  2148‐577) 718(
	3	Place,	rdStuyvesant	10301	NY	Island,	Staten	Floor, 120 ستاتن إیالند

 بحجز موعد مسبق فقط 8400‐285) 718(

 )BUSINESS OUTREACH CENTERS, BOCS( مراكز خدمات األنشطة التجاریة
	Businessویمكن ألصحاب األعمال أیضا الحصول على المساعدة من البرامج التي تسمى مراكز خدمات األنشطة التجاریة (

Outreach	Centers,	BOCs تقع مراكز الخدمات في جمیع أنحاء مدینة نیویورك. ویتوفر بمراكز خدمات األنشطة التجاریة .(
)BOCsلمشورة لك بشأن بعض األمور على سبیل المثال ال الحصر:) مستشارین لألعمال التجاریة لتقدیم ا	

 ،بدء النشاط التجاري / التوسع	

 ،الوصول إلى التمویل	

 ،تطویر خطة النشاط التجاري	
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 ،اإلدارة والمساعدة القانونیة	

 الترخیص ومعلومات التصریح، و	

 .تسعیر المنتجات	

	

 في: التالیة) BOCs(اتصل بمكاتب مراكز خدمات األنشطة التجاریة 

المكتب المركزي لمؤسسة شبكة مراكز خدمات األنشطة التجاریة 
)Business	Outreach	Center	Network,	Inc.	

Central	Office( 

85 Floor	ndSouth	Oxford	Street,	2 	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
info@bocnet.org 

	2	Avenue,	ndLafayette	Floor 1231 برونكس

Bronx,	NY	10474	

)718 (532‐2926	

bronxboc@bocnet.org	
	th40	Floor	Ground	Road, 96‐11 كوینز

Corona,	NY	11368	

)718 (205‐3773	

queens@bocnet.org 
تاون/المنطقة الشرقیة مركز خدمات األنشطة التجاریة في تشاینا 

 السفلى

CMP  (مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون سابقًا)
)Chinatown/Lower	East	Side	Business	

Outreach	Center	
CMP	(formerly	Chinatown	Manpower	

Project)( 

70 Floor	rdMulberry	Street,	3	

New	York,	NY	10013	

)212 (571‐1692 	
chinatown@bocnet.org 

 مركز خدمات خدمات األنشطة التجاریة بمانھاتن العلیا

	Business( مؤسسة تنمیة واشنطن ھایتس وإنوود
Outreach	Center	

Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation( 

57 Wadsworth	Avenue   
)corner	of	176th	St(	

New	York,	NY	10033‐7048	

)212 (795‐1600 	
uppermanhattan@bocnet.org 

	

	Microenterprise	Refugeeخطة جدیدة لمشروع الالجئین بالغ الصغر () BOCsمراكز خدمات األنشطة التجاریة (كما ترعى 

Project على الطراز األمریكي" والذي:) "لألنشطة التجاریة	

  صغیرة في جمیع أنحاء مدینة نیویورك.في إنشاء أنشطة تجاریة یساعد الالجئین المؤھلین	

 على المدى القصیر والبعید حول تنظیم المشاریع، واالستشارات التجاریة الفردیة، والحصول على قروض  یقدم دورات تدریبیة
	دوالر. 15,000تصل إلى 

 ئك الذین لدیھم وضع ھجرة خاص، بمن فیھم الالجئین والالجئین السیاسیین، والوافدین الكوبیین والھایتیین، تم تصمیمھ ألول
	وبعض األمریكیین من فیتنام، والمقیمین الدائمین القانونین الذین كانوا یحتفظون بأحد ھذه الحاالت.
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 :على العنوان التالي"ریة على الطراز األمریكيلألنشطة التجا"اتصل بالخطة الجدیدة لمشروع الالجئین بالغ الصغر 
 BOCمؤسسة شبكة 

)BOC	Network,	Inc(. 

 ، والفرنسیة)والھایتیة(األسبانیة،  9115‐624) 718(

	4775‐816) 718( في ستاتن إیالند BOCمركز 

 (الروسیة) 5262‐253) 718( في جنوب بروكلین BOCمركز 

 حول الفقر الیھودي (كوینز) Metمجلس 

)Met	Council	on	Jewish	Poverty( 
 (الروسیة) 5316‐275) 718(

 مركز تنمیة األنشطة التجاریة الصغیرة بالغواردیا التابع لحي كوینز
یعد مركز تنمیة األنشطة التجاریة الصغیرة بالغواردیا التابع لحي كوینز منظمة أخرى یمكن أن تساعد أصحاب األنشطة الصغیرة في 

	ألنشطتھم، وما یتعلق بالتمویل، واالمتثال للترخیص واللوائح، وتصدیر السلع والخدمات.وضع خطط 

-30 تواصل مع مركز تنمیة األنشطة التجاریة الصغیرة بالغواردیا التابع لحي كوینزعلى العنوان التالي:
20 Thomson	Avenue,	Suite	B309,	Long	Island	City,	NY	11101�	(718)	482‐5303أو قم ، 

	.(قد تتم المقابالت عبر اإلنترنت أو شخصیًا) laguardia.nyssbdc.org: بزیارة الموقع التالي

 )SMALL BUSINESS ADMINISTRATION, SBAإدارة األنشطة التجاریة الصغیرة األمریكیة (
	

صحاب األنشطة التجاریة الصغیرة وھي ) وكالة حكومیة فیدرالیة تقدم المساعدة ألSBAتعد إدارة األنشطة التجاریة الصغیرة األمریكیة (
	تقدم المساعدة التالیة:

  واالستشاراتالمساعدة التقنیة (الدورات التدریبیة،(	

 ،المساعدة المالیة	

 ،المساعدة التعاقدیة	

 المساعدة في التعافي من الكوارث، و	

 .المساعدة في فھم القوانین والتنظیم	

	,York	New	3100,	Suite	Plaza,	Federal 26 التالي:تواصل مع مكتب مقاطعة نیویورك على العنوان 
4354‐(212)	264	NY	10278 أو york‐www.sba.gov/offices/district/ny/new.	

ما ھي البرامج المتوفرة لمساعدة المشاریع التجاریة المموكة لألقلیات والنساء والمحرومین الذین 
 یرغبون في القیام بأنشطة تجاریة في المدینة؟

برامج إصدار الشھادات في مدینة نیویورك اإلنصاف والعدل في عملیات الشراء واالقتناء في المدینة من خالل تقدیم الخدمات  تعزز
لمساعدة األنشطة التجاریة التجاریة المملوكة لألقلیات والنساء والمحرومین. تحصل الشركات المعتمدة على فرص أكبر ومعلومات بشأن 

	د من خالل دورات، واألحداث المنظمة عبر الشبكات، وااللتماسات الموجھة. وتشمل برامج الشھادة ما یلي:الحصول على فرص التعاق

  برنامج األنشطة التجاریة المملوكة للنساء واألقلیات)Minority	and	Women‐owned	Business	
Enterprise,	M/WBE(	

من ِقبل مواطنین أمریكیین أو مقیمین  ٪51یلھا بما ال یقل عن بالنسبة لألنشطة التجاریة المملوكة والتي تتم إدارتھا وتشغ
	النساء.دائمین من أقلیات معینة، بما في ذلك السود، واألمریكیین من أصول التینیة، واألمریكیین من أصول آسیویة أو 

 ) برنامج اعتماد األنشطة التجاریة الناشئةEmerging	Business	Enterprise,	EBE(	
األنشطة التجاریة من المحرومین اجتماعیًا أو اقتصادیًا. یجب على الشخص إثبات استبعاده مراًرا وتكراًرا  بالنسبة ألصحاب

	من المجتمع األمریكي السائد، وأن ھذا االستبعاد أدى إلى مساوئ اجتماعیة واقتصادیة ملموسة.
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 ) برنامج اعتماد األنشطة التجاریة المحلیةLocally‐Based	Business	Enterprise,	LBE(	

من عملھا في  ٪25بالنسبة للجھات المصرح لھا بممارسة األنشطة التجاریة في والیة نیویورك، والتي تؤدي ما ال یقل عن 
من األشخاص المحرومین  ٪25منطقة تعاني من كساد اقتصادي في مدینة نیویورك، أو توظف قوة عاملة ال تقل عن 

	ق األخرى.اقتصادیًا، وغیرھا من متطلبات االستحقا

) ترخیًصا لجمیع المشاركین في SBS	Services,	Business	Smallتمنح إدارة خدمات األنشطة التجاریة الصغیرة في نیویورك (
	البرنامج.

لمزید من المعلومات حول التقدم بطلب للحصول على الترخیص، اتصل بقسم خدمات األعمال الصغیرة 
 ، أو قم بزیارة موقعھ اإللكتروني على3116-513) 212(في مدینة نیویورك على الرقم 

http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/contact/contact.shtml.	

	خریطة طریق الموردین

وت إم. سرینجر المراقب المالي لمدینة نیویورك والذي یساعد أصحاب خریطة طریق الموردین ھي عبارة عن دلیل شامل من تألیف سك
األنشطة التجاریة في سعیھم للقیام بأعمال تجاریة مع حكومة المدینة. توفر خارطة طریق الموردین دلیًال مفصًال خطوة بخطوة للتسجیل 

ة على المتطلبات والمعلومات الضروریة التي یجب على كمورد للمدینة، وفھم عملیة الشراء، وتنمیة األنشطة التجاریة. تحتوي كل خطو
	الموردین أخذھا في االعتبار، باإلضافة إلى روابط للوصول إلى موارد قیمة.

للحصول على نسخة من خریطة طریق الموردین ومعرفة المزید حول عملیة الشراء، یُرجى زیارة موقع خریطة طریق الموردین على 
إذا کانت لدیك أسئلة بخصوص العملیة أو خریطة الطریق،  /http://comptroller.nyc.gov/vendorroadmapالموقع التالي: 

: أو عن طریق البرید اإللکتروني علی العنوان التالي 3916-669) 212یمکنك االتصال بمکتب مراقب المدینة علی رقم (
vendorroadmap@comptroller.nyc.gov.	
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 دلیل الموارد
ھذه مجموعة من المنظمات والوكاالت الحكومیة وغیرھا من الموارد الموضحة في ھذا الدلیل، والتي بإمكانھا مساعدة المھاجرین في 

	االحتیاجات. تم تجمیع ھذه المكاتب والموارد حسب أنواع االحتیاج، وتشمل معلومات االتصال.الحصول على العدید من 

   الجنسیة
 للحصول على الجنسیة اآلن! CUNYمراكز 

)CUNY	Citizenship	Now!( 
 7245-344) 646( المكتب الرئیسي:

  )College	Yorkكلیة یورك ( مراكز الھجرة
Welcome	Center	Atrium	

94‐20 Guy	R.	Brewer	Blvd .	

Jamaica,	NY	11451	

)718 (262‐2983	
 

 مركز ھجرة فالشینغ

)Flushing	Immigration	Center( 	
39‐07 Prince	Street,	Suite	2B	

Flushing,	NY	11354	
)718 (640‐9223	
 

 مركز ھجرة كلیة سیتي

)City	College	Immigration	Center( 
North	Academic	Ctr.,	1‐206 ,	

160 Convent	Avenue	

New	York,	NY	10031	

)212 (650‐6620	
 

CUNY إكسبریس 

)CUNY	Express( 	
560 Street	stW.	181	

New	York,	NY	10033	

)212 (568‐4692	
 

 كلیة ھوستوس المجتمعیة

)Hostos	Community	College( 	
427 Walton	Street,	T‐501	

Bronx,	NY	10451 	
)718 (518‐4395 
 

إیالند، إل سنترو ومركز ھجرة ضیافة المشروع في مركز كلیة ستاتن 
 المساعدة

)College	of	Staten	Island,	El	Centro	and	
Project	Hospitality	Immigration	Center	at	

The	Help	Center(	
514 Bay	Street	

Staten	Island,	NY	10304	
)718 (448‐3470	
 

 مركز ھجرة كلیة میدغار إیفرز

)Medgar	Evers	College	Immigration	Center(	
1150 Carroll	Street,	Room	226  
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   الجنسیة
Brooklyn,	NY	11225 	

)718 (270‐6292 
 خدمات قانونیة للھجرة –مركز مینكون لإلجراء المجتمعي 

)MinKwon	Center	for	Community	Action	
Immigration	Legal	Services( 

19‐136 Fl	rdAvenue,	3	st41.	
Flushing,	NY	11355	

)718 (460‐5600  
 ** لخدمات اللغات المحدودة

	Newخدمة اإلحالة القانونیة ( –نقابة المحامین بمدینة نیویورك 
York	City	Bar	Association	Legal	Referral	

Service( 

 (اإلنجلیزیة) 7373‐626) 212(

 (األسبانیة) 7374‐382) 212(

 7636-566) 800(أو  3737‐419) 212( نیویوركالخط الساخن للھجرة في 
 مشروع الدفاع عن المھاجرین

)Immigrant	Defense	Project معلومات حول تأثیر) (
 االتصال اإلجرامي) 

)212 (725‐6422 	
http://www.immdefense.org/ 

ائتالف شمال مانھاتن لحقوق المھاجرین، مساعدة مجانیة بطلبات 
 واإلعداد لالختبارالتقدم للجنسیة 

)212 (718‐0355 x305 

  www.sss.gov 655‐1825) 888( خدمة انتقائیة
 3676-870) 800(أو  375‐5283) USCIS )800خدمة عمالء 

 www.uscis.govعبر البرید  USCISاطلب استمارات 

	

 القنصلیات
	http://www.citidex.com/252.htm مدینة نیویوركقائمة بجمیع القنصلیات في 

 القنصلیة العامة لبنغالدیش في نیویورك

34‐18 Northern	Blvd	
Long	Island	City,	NY	11101	

)212 (599‐6767	

 القنصلیة العامة للصین في نیویورك

520 12th	Avenue	
New	York,	NY	10036	

)212 (244‐9392	

 في نیویوركالقنصلیة العامة لكلومبیا 

10 East	46	Street	
New	York,	NY	10017	

)212 (798‐9000	

 القنصلیة العامة لجمھوریة الدومینیكان في نیویورك

1501 Broadway,	Suite	410	
New	York,	NY	10036	

)212 (768‐2480	

 القنصلیة العامة لإلكوادور في نیویورك

800 Second	Avenue,	Suite	600	
New	York,	NY	10017	

)212 (808‐0170	

 القنصلیة العامة لغیانا في نیویورك

308 West	38th	Street	
New	York,	NY	10018	

)212 (947‐5110 	

 القنصلیة العامة لھایتي في نیویورك

815 2nd	Avenue,	6th	Floor	
New	York,	NY	10017	

)212 (697‐9767	

 القنصلیة العامة للھند في نیویورك

3 East	64th	Street	
New	York,	NY	10065	

)212 (774‐0600	

 القنصلیة العامة لجامایكا في نیویورك

767 Third	Avenue,	2nd	&	3rd	Floors	
New	York,	NY	10017	

)212 (935‐9000	

	Avenue	Park 460 القنصلیة العامة لكوریا في نیویورك
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New	York,	NY	10022	
)646 (674‐6000	

 نیویوركالقنصلیة العامة للمكسیك في 

27 East	39th	Street	
New	York,	NY	10016 	

)212 (217‐6430	

 القنصلیة العامة للفلبین في نیویورك

556 5th	Avenue	
New	York,	NY	10036	

)212 (764‐1330	

 القنصلیة العامة لروسیا في نیویورك

9 East	91	Street	
New	York,	NY	10128	

)212 (534‐3782	

 القنصلیة العامة لترینیداد وتوباغو في نیویورك

125 Maiden	Lane,	Unit	4A,	4th	Floor	
New	York,	NY	10017	

)212 (682‐7272	

 القنصلیة العامة ألوكرانیا في نیویورك

240 East	49th	Street	
New	York,	NY	10017	

)212 (371‐6965	
	

 حقوق المستھلك والحقوق المالیة
 المستھلك في مدینة نیویوركإدارة شؤون 

)NYC	Department	of	Consumer	Affairs,	
DCA( 

311 www.nyc.gov/consumers  

 للتمكین المالي DCAمكتب 

)DCA	Office	of	Financial	Empowerment( 
311 

http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial‐
empowerment.page	

 مشروع الدفاع عن التنمیة االقتصادیة باألحیاء

)Neighborhood	Economic	Development	
Advocacy	Project,	NEDAP( 

212‐680‐5100	

	

 الترحیل واالعتقال

	Defenders( )718 (838‐7878	Bronxبرونكس دیفیندرز (
 وحدة كلیمینسي التنفیذیة، قسم إطالق السراح المشروط بوالیة نیویورك

)Executive	Clemency	Unit	New	York	State   
Division	of	Parole( 

97 Central	Avenue	

Albany,	NY	12206	

	Freedom( )646 (290‐5551	for	Familiesأسر من أجل الحریة (

	Project( )212 (725‐6422	Defense	Immigrantمشروع الدفاع عن المھاجرین (
 تنفیذ قوانین الھجرة والجمارك

)Immigration	and	Customs	Enforcement( 
نیوجیرسي:  4213-264) 212نیویورك: (

)973(-645-3666 

	Immigration	Aid	Legalوحدة القانون للمساعدة القانونیة للمھاجرین (
Law	Unit( 

والجمعة بعد األربعاء  3456‐577) 212( 
 الظھر

 إئتالف شمال مانھاتن لحقوق المھاجرین 

)Northern	Manhattan	Coalition	for	Immigrant	Rights( 
)212 (781‐0355 x305	

	

 العنف المنزلي

	Violence	Domesticالخط الساخن للعنف المنزلي (
Hotline( 

)800 (621-HOPE	(800)	621‐4673	

	State	York	Newالخط الساخن إلیذاء األطفال بوالیة نیویورك (
Child	Abuse	Hotline( 

)800 (342‐3720	
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 العنف المنزلي

	Services	NYCخدمات مدینة نیویورك لضحایا العنف المنزلي (
for	Domestic	Violence	Victims( 

311   
www.nyc.gov/domesticviolence 

	Horizon	Safeخط سیف ھورایزون الساخن للعنف المنزلي (
Domestic	Violence	Hotline( 

)800 (621-HOPE	(4673)	

	

 التعلیم 
المدافعون عن األطفال 

)Advocates	
for	Children( 

 6033-427) 866أو ( 9779‐947) 212(

وزارة التعلیم 
)DOE قسم األسرة (

 والمشاركة المجتمعیة

)Department	
of	Education	

(DOE)	
Division	of	
Family	&	

Community	
Engagement( 

)212 (374‐2323 http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/default.htm	

مجالس التعلیم 
المجتمعي بوزارة 

 )DOEالتعلیم (
)DOE	

Community	
Education	
Councils( 

)212 (374‐2323   
schools.nyc.gov/Offices/CEC  

مكتب نقل الطالب 
بوزارة التعلیم 

)DOE( 
)DOE	Office	of	

Pupil	
Transportati

on( 

)718 (392‐8855 	
www.optnyc.org	

الطلبة الجدد بوزارة 
 –) DOEالتعلیم (

 االختیارات وااللتحاق

)DOE	New	
Students‐	
Choices	&	

Enrollment( 

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/default.htm  

داخل المدارس 
)Inside	

Schools( 

)866 (427‐6033   
www.insideschools.org 

خدمات قانونیة لمدینة 
 نیویورك

)212 (431‐7200	

صندوق الدفاع 
القانوني والتعلیم 

 لألمریكیین المكسیكیین

)Mexican	
American	

http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_MALDEF_Scholarship.pdf  
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Legal	Defense	
and	

Education	
Fund( 

الطلبة الذین یفتحون 
األبواب لآلخرین 

)Students	
Opening	
Doors	for	
Others( 

http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/
pages/456022  

معلومات األماكن 
الشاغرة بإدارة 

خدمات األطفال في 
 مدینة نیویورك

)NYC	
Administrati

on	for	
Children’s	

Services,	ACS( 

 7150-853) 212(أو  311

الئحة مستشار مدینة 
   A‐443نیویورك:

 انضباط الطلبة

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations/default.htm  

مجموعة المساعدة 
القانونیة بنیویورك 

)NY	Legal	
Assistance	

Group( 

)212 (613‐5000	

	

 41األمر التنفیذي 

	Affairs( 311	Immigrant	of	Office	Mayor’sمكتب العمدة لشؤون المھاجرین (

	

 الرعایة الصحیة
 مؤسسة الصحة والمستشفیات: لجان االستشارة المجتمعیة

)Health	&	Hospitals	Corporation:	
Community	Advisory	Boards,	CABs( 

)212 (788‐3349	

www.nyc.gov/hhc 

	Help	Medicaid	HRA (HRAالخط الساخن لمیدیكید 
Line) 

)888 (NYC‐6116	

	Rights	Human	NYCلجنة حقوق اإلنسان بمدینة نیویورك (
Commission( 

 7450-306) 212(أو  311

مكتب الحقوق المدنیة بوزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة 
)US	Department	of	Health	&	Human	Services	

Office	for	Civil	Rights( 

)212 (264‐3313	

	

 اإلسكان

	MinKwonخدمات حمایة المشردین ( –مركز مینكون لإلجراء المجتمعي 
Center	for	Community	Action	Homeless	Prevention	

Services( 

19‐136 Floor	rdAvenue,	3	st41	

Flushing,	NY	11355	

)718 (460‐5600 	
 ** لخدمات الوصول إلى اللغات المحدودة

	)718 (3131‐722	on	Commission	NYCھیئة حقوق اإلنسان في مدینة نیویورك (
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Human	Rights( 
	of	Department	NYCإدارة خدمات المشردین بمدینة نیویورك (

Homeless	Services( 
)800 (994‐6494	

	Department	NYCإدارة المحافظة على اإلسكان والتنمیة بمدینة نیویورك (
of	Housing	Preservation	and	Development( 

311	

	State	York	Newقسم اإلسكان وتجدید المجتمع بوالیة نیویورك (
Division	of	Housing	and	Community	Renewal( 

)718 (739‐6400	

	

 احتیال مستشاري الھجرة

 BIA( www.usdoj.gov/eoir	Appeals,	Immigration	of	Boardلجنة استئنافات الھجرة (

	Manhattanبرنامج شؤون المھاجرین بمكتب المدعي العام في مانھاتن (
District	Attorney’s	Office	Immigrant	Affairs	

Program( 

One	Hogan	Place,	Rm	753A	

New	York,	NY	10013 	
)212 (335‐3600	

	Brooklynوحدة االحتیال على المھاجرین بمكتب المدعي العام في بروكلین (
District	Attorney’s	Office	Immigrant	Fraud	Unit( 

350 Jay	Street,	16th	Floor	

Brooklyn,	NY	11201 	
)718 (250‐3333	

	District	Queens( وحدة شؤون المھاجرین بمكتب المدعي العام في كوینز
Attorney’s	Office	Immigrant   

Affairs	Unit( 

125‐01 Queens	Boulevard  
Kew	Gardens,	NY	11415	

)718 (286‐6690	

	of	Department	NYCإدارة شؤون المستھلك بمدینة نیویورك (
Consumer	Affairs,	DCA( 

311 	
www.nyc.gov/consumers  

	7636-566) 800أو Hotline( )212 (419‐3737 )	Immigration	NYالخط الساخن لھجرة نیویورك (

	Attorney	State	York	Newمكتب المدعي العام لوالیة نیویورك (
General’s	Office( 

)800 (771‐7755	

	York	Newوحدة تسجیل المحامین، نظام المحاكم الموحد بوالیة نیویورك (
State	Unified	Court	System,	Attorney	Registration	

Unit( 

)212 (428‐2800 	
www.nycourts.gov  

	

 وصول إلى اللغة
	Affairs( 311	Immigrant	of	Office	Mayor’sمكتب العمدة لشؤون المھاجرین (

	

 اإلقامة الدائمة القانونیة

	of	Office	Mayor’sمكتب العمدة لشؤون المھاجرین ومكاتب الكونغرس (
Immigrant	Affairs	and	Congressional	Offices( 

311	

-566) 800(أو  419‐3737) Hotline( )212	Immigration	NYالخط الساخن للمھاجرین في نیویورك (
7636 

	

 المنافع العامة

	,Authority	Housing	NYCإدارة اإلسكان بمدینة نیویورك (
NYCHA ( 

 برونكس/مانھاتن

478 Fl	ndE.	Fordham	Rd.,	2.	
Bronx,	NY	10458	

)718 (707‐7771	
 

 بروكلین/ستاتن إیالند

787 Fl	ndAtlantic	Ave.	2.	
Brooklyn,	NY	11238 	

)718 (707‐7771	
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 كوینز

27‐90 Fl	thStuphin	Blvd.,	4.	
Jamaica,	NY	11435 	

)718 (707‐7771	
 

) بالبرید إلى 8	Section( 8أرسل طلبات اإلسكان العام والقسم 
NYCHA	

P.O.	Box	1342	

Church	Street	Station	

New	York,	NY	10008 

) مكاتب قسائم شراء HRAإدارة الموارد البشریة بمدینة نیویورك (
 األغذیة

  أو  311
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/snap‐

locations.page 

  أو  HRA( 311مواقع مركز وظائف (
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job‐

locations.page 

  أو  HRA( 311المساعدة النقدیة المؤقتة من (
http://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash‐

assistance.page 
خدمات المزایا االجتماعیة  –مركز مینكون لإلجراء المجتمعي 

)MinKwon	Center	for	Community	Action	
Public	Benefits	Services( 

19‐136 Fl	rdAvenue,	3	st41.	
Flushing,	NY	11355	

)718 (460‐5600 
 لخدمات الوصول إلى اللغات المحدودة** 

	Security	Social	U.S.وزارة الضمان االجتماعي األمریكیة (
Administration,	SSA( 

)800 (772‐1213	

	

 األنشطة التجاریة الصغیرة
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	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

متناھي الصغر لالجئین "لألنشطة التجاریة على النمط مشروع 
 "األمریكي

)New	“Business	American‐Style”	Refugee	
Microenterprise	Project( 

 (المكتب المركزي) BOCشبكة 

)718 (624‐9115	
 

  في ستاتن إیالند BOCمركز 
)718 (624‐9115 
 

 في جنوب بروكلین BOCمركز 

)718 (253‐5262 
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 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

 

 حول الفقر الیھودي Metمجلس 

)Met	Council	on	Jewish	Poverty( 
)212 (453‐5262	

مركز تطویر األنشطة التجاریة الصغیرة في الغواردیا 
)LaGuardia	Small	Business	Development	

Center( 

30‐20 Thomson	Ave.	Suite	B309	

Long	Island	City,	NY	11101  
  www.nyssbdc.orgأو  482‐5303) 718(



ل وارد	دلی 	72    الم

 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

	on	Council	Metحول الفقر الیھودي ( Metمجلس 
Jewish	Poverty( 

80 Fl	stMaiden	Lane,	21.	
New	York,	NY	10038	

 (الروسیة) 9500 - 453) 212(
  

	NYCبرامج حلول األنشطة التجاریة بمدینة نیویورك (
Business	Solutions	Programs( 

311 www.nyc.gov/sbs 

 برونكس	NYCمكاتب مركز حلول األنشطة التجاریة في مدینة نیویورك (
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 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

Business	Solutions	Center	Offices( 358 St,	Bronx,	NY	10455	thEast	149 	
)718 (960‐7988	
 

 بروكلین

9 Fl.,	Brooklyn,	NY	11201	thBond	Street,	5 	
)718 (875‐3400 
 

 Seedcoالذي تدیره  مانھاتن السفلى
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 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

79 John	Street,	New	York,	NY	10038 	
)212 (618‐8914 
 

 Seedcoالذي تدیره  مانھاتن العلیا

215 Fl.,	New	York,	NY	10027	thSt,	6	thW.	125 	
)917 (493‐7243 
   

 كوینز



75    ل وارد دلی  الم

 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

25‐168 Fl.,	Jamaica,	NY	11432	ndAve.,	2	st91 	
صباًحا  8.30أیام الثالثاء والخمیس والجمعة من  2150‐577) 718(

 مساًءا 5إلى 

	NYCإدارة شؤون المستھلك في مدینة نیویورك (
Department	of	Consumer	Affairs( 

311 www.nyc.gov/consumer 

مركز التراخیص على مستوى المدینة بإدارة شؤون المستھلك في 
	Consumer	of	Department	NYCمدینة نیویورك (

)212 (487‐4436	



ل وارد	دلی 	76    الم

 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

Affairs	Citywide	Licensing	Center( 
	NYCإدارة خدمات األنشطة التجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك (

Department	of	Small	Business	Services( 
)800 (U‐ASK‐SB  أو)5722-827) 800  

www.nyc.gov/sbs 
 مكتب منطقة نیویورك –إدارة األنشطة التجاریة الصغیرة األمریكیة 

)US	Small	Business	Administration	–	New	
York	District	Office( 

26 Federal	Plaza,	Suite	3100,	New	York,	NY	10278 	
)212 (264‐4354 	

https://www.sba.gov/offices/district/ny/new‐
york 



77    ل وارد دلی  الم

 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

TAX	RETURNS (اإلقرارات الضریبیة) 

	Tax	Income	Earnedاإلعفاء من ضریبة الدخل المكتسب (
Credit( 

311 www.nyc.gov/eitc 

	NYCإدارة شؤون المستھلك في مدینة نیویورك (
Department	of	Consumer	Affairs( 

311 www.nyc.gov/consumer 

مركز مساعدة دافعو الضرائب بإدارة الضرائب على الدخل 
)Internal	Revenue	Service	Taxpayer	

)800 (TAX‐FORM	(829‐3676)	



ل وارد	دلی 	78    الم

 األنشطة التجاریة الصغیرة

	Outreach	Businessمراكز خدمات األنشطة التجاریة (
Centers( 

 المكتب المركزي: شمال بروكلین

85 Fl	ndStreet,	2South	Oxford	.	
Brooklyn,	NY	11217	

)718 (624‐9115 	
northbrooklyn@bocnet.orginfo@bocnet.org	 

 
 برونكس

866 C	Hunts	Point	Avenue	
Bronx,	NY	10474 	

)718 (842‐8888 	
huntspoint@bocnet.org 

 

 LESتشاینا تاون/
  مشروع القوة العاملة في تشاینا تاون

70 Fl	rdMulberry	Street,	3.	
New	York,	NY	10013 	

)212 (1692‐571 Chinatown@bocnet.org 
 

 كوینز

11‐96 Road,	Ground	Fl	th40.	
Corona,	NY	11368	

)718 (3773‐205 queens@bocnet.org 
 

 جنوب بروكلین

1546 Coney	Island	Avenue,	Suite	2 	
Brooklyn,	NY	11230 	

)718 (5262‐253 southbrooklyn@bocnet.org 
 

 ستاتن أیالند
 مؤسسة التنمیة المحلیة المجتمعیة غرب برایتون

)West	Brighton	Community	Local	
Development	Corporation(	

1207 Castleton	Avenue	
Staten	Island,	NY	10310	

)718 (816‐4775 
 

 مانھاتن العلیا
 مؤسسة التنمیة في واشنطن ھایتس وإنوود

)Washington	Heights	and	Inwood	
Development	Corporation(	

57 St)	thWadsworth	Ave.	(176	
New	York,	NY	10033	

)212 (1600‐795 
uppermanhattan@bocnet.org 

Assistance	Center( 
 Individual Taxpayerطلب رقم تعریف الضرائب الشخصي (
Identification Number, ITIN( 

pdf/fw7.pdf‐www.irs.gov/pub/irs (اإلنجلیزیة) 

pdf/fw7sp.pdf‐www.irs.gov/pub/irs (األسبانیة) 

) IRSإرسال الطلبات بالبرید إلى: إدارة الضرائب على الدخل (
) IRSبمركز خدمة أوستن للضرائب على الدخل ( ITINعملیة 

)IRS	Austin	Service	Center	ITIN	Operation( 

IRS	Austin	Service	Center	ITIN	Operation	

P.O.	Box	149342	

Austin,	TX	78714‐9342 

	



79    ل وارد دلی  الم

 التصویت والمشاركة المدنیة

	Mayor’sوحدة مساعدة المجتمع بمكتب العمدة (
Community	Assistance	Unit( 

311	

	of	Board	NYCمكاتب لجنة اإلنتخابات بمدینة نیویورك (
Elections	Offices( 

7	thBroadway,		NY	York,	New	Fl., 32(نیویورك)المكتب الرئیسي 
10004‐1609 	

)212 (487‐5300	

)866 (VOTE‐NYC	(868‐3692)  
)212 (www.vote.nyc.ny.us3692)	‐NYC	(868‐VOTE 
 

 طلب اقتراع غیابي:

www.vote.nyc.ny.us/absentee.html	
  

 مكتب مانھاتن

200 Fl.,	New	York,	NY	10014	thVarick	Street,	10 	
)212 (886‐2100	
 

 مكتب برونكس

1780 Fl.,	Bronx,	NY	10457	thGrand	Concourse,	5	

)718 (299‐9017	
 

 مكتب بروكلین

345 Fl.,	Brooklyn,	NY	11201	thAdams	Street,	4 	
)718 (797‐8800	
 

 مكتب كوینز

126‐06 Queens	Blvd.,	Kew	Gardens,	NY	11415 	
)718 (730‐6730	
 

 مكتب ستاتن أیالند

1 Fl.,	Staten	Island,	NY	10305	thEdgewater	Plaza,	4 	
)718 (876‐0079 

	York	Newمجموعة أبحاث المصلحة العامة بنیویورك (
Public	Interest	Research	Group,	NYPIRG( 

)212 (349‐6460	

	

	

 حقوق العمال

	Equalھیئة تكافؤ فرص التوظیف األمریكیة (
Employment	Opportunity	

Commission,	EEOC( 

33 Whitehall	Street,	New	York,	NY	10004 	
)800 (669‐4000	

	Educational	Girlsخدمات تعلیم وتوجیھ الفتیات (
and	Mentoring	Services,	GEMS( 

)212 (926‐8089	

	Aid	Legalمشروع المساعدة القانونیة لقوانین العمل (
Society	Employment	Law	Project( 

)888 (218‐6974	

خدمات قانونیة لحقوق  –مركز مینكون لإلجراء المجتمعي 
	for	Center	MinKwonالعمال (

Community	Action	Worker’s	Rights	
Legal	Services( 

19‐136 Fl.,	Flushing,	NY	11355	rd41st	Ave.	3 	
)718 (460‐5600   

 ** لخدمات اللغات المحدودة

 مساًءا 5إلى  2االثنین والثالثاء من الساعة  Services( )212 (417‐3838	Legal	MFYالقانونیة ( MFYخدمات 

	NYCھیئة حقوق اإلنسان في مدینة نیویورك (
Commission	on	Human	Rights( 

40 Floor	th10Rector	Street,		

New	York,	NY	10006	



ل وارد	دلی 	80    الم

 حقوق العمال

 311أو  7450‐306) 212(
	3916‐669) 212( المراقب المالي في مدینة نیویورك

إدارة خدمات األنشطة التجاریة الصغیرة بمدینة نیویورك 
)NYC	Department	of	Small	Business	

Services( 

311	

بمدینة  1	Workforceمراكز المستقبل المھني 
	Career	1	Workforce	NYCنیویورك (
Centers( 

 برونكس

400 East	Fordham	Road,	Bronx,	NY	10458 	
 

 بروكلین

9 Fl.,	Brooklyn,	NY	11201	thBond	St,	5 	
  

 مكتبة بروكلین المركزیة

10 Fl.,	Brooklyn,	11238	ndGrand	Army	Plaza,	2 	
 

  )ROCKAWAY	FARفار روكاواي (
 1637 Central	Avenue,	Far	Rockaway,	NY	11691	
 

 مانھاتن العلیا

215 Fl.,	New	York,	NY	10027	thSt,	6	thWest	125 	
 

 كوینز

25‐168 Fl.,	Jamaica,	NY	11432	ndJamaica	Ave.,	2 	
 

 ستاتن أیالند

60 Bay	Street,	Staten	Island,	NY	10301 	
 لجنة الصحة والسالمة المھنیة بنیویورك 

)New	York	Committee	for	
Occupational	Safety	and	Health,	

NYCOSH( 

)212 (227‐6440 	
www.nycosh.org 

وحدة الجرائم الجنسیة، مكتب المدعي العام بمقاطعة 
 نیویورك (مانھاتن)

)New	York	County	(Manhattan)	
District	Attorney’s	Office,	Sex	Crimes	

Unit( 

)212 (335‐9373	

	York	Newإئتالف المھاجرین في نیویورك (
Immigration	Coalition( 

)212 (627‐2227	

	Newقسم العمالة بمكتب المدعي العام في والیة نیویورك (
York	State	Attorney	General’s	Office	

Labor	Division( 

)212 (416‐8700	

مكتب حقوق العمال المھاجرین بإدارة العمل في والیة 
	Department	State	York	Newنیویورك (

of	Labor	Bureau	of	Immigrant	
Workers’	Rights( 

)877 (466‐9757	

مكتب األعمال العامة بوزارة العمل في والیة نیویورك 
)New	York	State	Department	of	

Labor	Bureau	of	Public	Works( 

)212 (775‐3568	

	York	Newقسم حقوق اإلنسان بوالیة نیویورك (
State	Division	of	Human	Rights( 

Floor,	Bronx,	NY	10458	thOne	Fordham	Plaza,	4 	
)718 (741‐8400	

قسم معاییر العمالة بإدارة العمل في والیة نیویورك 
)New	York	State	Department	of	

Labor	Division	of	Labor	Standards( 

75 Varick	Street,	New	York,	NY	10013 	
)212 (775‐3880	



81    ل وارد دلی  الم

 حقوق العمال
قسم تأمین البطالة بإدارة العمل في والیة نیویورك 

)New	York	State	Department	of	
Labor	Unemployment	Insurance	

Division( 

 تقدیم الطلب عبر الھاتف أو موقع الویب أدناه

)888 (8124‐209 
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm 

 Nationalمركز موارد تھریب البشر الوطني (
Human Trafficking Resource Center( 

)888 (373‐7888	

اإلقلیمي التابع لوزارة العمل األمریكیة  OSHAمكتب 
)US	Department	of	Labor	OSHA	

Regional	Office( 

201 Varick	Street,	Room	670	

New	York,	NY	10014	

 (خط ساخن للطوارئ) 6742-321) 800(أو  2378‐337) 212(

بمانھاتن التابع لوزارة العمل األمریكیة  OSHAمكتب 
)US	Department	of	Labor	OSHA	

Manhattan	Office( 

201 Varick	Street,	Room	908	

New	York,	NY	10014 	
)212 (620‐3200 

 قسم األجور والساعات، وزارة العمل األمریكیة

)US	Department	of	Labor,	Wage	&	
Hour	Division( 

  مكتب منطقة مدینة نیویورك
26 Federal	Plaza,	Rm	3700,	New	York,	NY	10278 	

 9243-487) 866(أو  8185‐264) 212(
 

 مكتب منطقة بروكلین

2 Fl., 100 Myrtle Ave thMetro Tech Center, 7 

Brooklyn, NY 11201 

	’Workersلجنة تعویض العمال (
Compensation	Board( 

)800 (877‐1373 
 

 بروكلین

111 Fl.,	Brooklyn,	NY	11201	ndLivingston	St.,	22 	
 

 برونكس/مانھاتن

215 St.,	New	York,	NY	10027	thW.	125 	
 

 كوینز

 46‐168 Avenue,	Jamaica,	NY	11432	st91 	
 

 ستاتن أیالند

60 Bay	Street,	Staten	Island,	NY	10301 	
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  المراقب المالي بمدینة نیویورك
 سكوت إم. سترینجر

	

Municipal	Building			•			1	Centre	Street,	5th	Floor			•			New	York,	NY		10007	
	   8878- 669) 212فاكس (•         3500- 669) 212ھاتف   (

www.comptroller.nyc.gov	

	


