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مجموعة األدوات المجتمعية
بوالية نيويورك
دليل الموارد للمهاجرين في نيويورك
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New York Immigration Coalition
nyic.org

أعد تحالف نيويورك للهجرة مجموعة األدوات هذه لتوفير دليل
متكامل ألفراد المجتمع وشركائنا وحلفائنا .يتم تحديث حزمة
األدوات هذه دوريًا إلدراج أي تغييرات تطرأ عىل القوانين
والسياسات ذات الصلة.
حدث هذه المعلومات بتاريخ03.21.2022 :
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مستجدات كوفيد19-

اعتبارًا من  10فبراير  ،2022تم وقف العمل بقرار اإللزام

بارتداء كمامة أو الحصول عىل اللقاح للشركات والمنشآت

احصل عىل اللقاح اليوم

الحصول عىل لقاح كوفيد 19-في والية نيويورك أسهل اآلن

من أي وقت مضى .فأي شخص يبلغ من العمر  5سنوات أو

بهذا القرار اختياريًا للشركات والحكومات المحلية والمقاطعات.

أكبر يعتبر مؤهًال لتلقي اللقاح .الجرعات المعززة متاحة للجميع
من عمر  12عامًا أو أكثر.

المسنين والمالجئ ووسائل النقل واألماكن األخرى بموجب

التغطية التأمينية.

يجب عىل جميع المسافرين ،المحليين والدوليين ،مواصلة

الصحة المحلية ،والعيادات ،والمراكز الصحية المؤهلة عىل

األمراض والوقاية منها ( )CDCوالمتاحة عىل الرابط:

نيويورك.

المغلقة عىل مستوى الوالية مع إمكانية االستمرار في العمل

ال تزال الكمامات إلزامية في المستشفيات ودور رعاية
االشتراطات الفيدرالية.

االلتزام بجميع متطلبات السفر الصادرة عن مراكز مكافحة
.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers

لقاحات كوفيد 19-مجانية بغض النظر عن حالة الهجرة أو

تتوفر اللقاحات عىل نطاق واسع في الصيدليات ،وإدارات
المستوى الفيدرالي ،ومواقع أخرى في جميع أنحاء والية

تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  ،Vaccines.govأو

اعتبارًا من  27ديسمبر  ،2021يجب أن يكون جميع موظفو

أرسل رمزك البريدي إىل الرقم  ،438829أو اتصل بالرقم

واحدة عىل األقل من لقاح كوفيد .19-لمزيد من المعلومات

لحجز مواعيد في مواقع قريبة منك.

.nyc.gov/vaxtowork

والية نيويورك عبر زيارة الموقع اإللكتروني:

شركات القطاع الخاص في مدينة نيويورك قد تلقوا جرعة

حول هذه السياسة ،تفضل بزيارة الرابط التالي:

التالي)TTY 888-720-7489) 1-800-232-0233 :

اعثر عىل مواعيد متاحة في مواقع اللقاحات العامة في

ny.gov/vaccine

أجر اختبارات كوفيد 19-في المنزل مجانًا

يمكن لكل أسرة في عموم الواليات المتحدة األمريكية

الحصول عىل  4اختبارات كوفيد 19-في المنزل يتم إيصالها
من خالل خدمة البريد األمريكي  ،USPSوهذه االختبارات

توفر كثير من اإلدارات الصحية المحلية عيادات التطعيم

إىل جانب توفير اللقاحات في المنزل .ويمكنك العثور عىل

معلومات االتصال بإدارة الصحة المحلية التي تتبع لها من
خالل الموقع اإللكتروني nysacho.org/directory

مجانية بغض النظر عن حالة التأمين أو الهجرة.

اطلب مجموعات االختبار المجانية اآلن من خالل الموقع

اإللكتروني COVIDtests.gov
اعتبارًا من  15يناير الجاري ،يمكن لمعظم األشخاص الذين

لديهم خطة تأمين صحي شراء اختبارات كوفيد 19-منزلية من

خالل منافذ البيع اإللكترونية أو الصيدليات أو المتاجر (بحد
أقصى  8اختبارات شهريًا) بدون تحمل التكلفة ،إما من خالل
أعادة المبلغ المدفوع أو مجانًا عبر الخطط التأمينية.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-

COVID-19-test-for-free
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نصائح للوقاية من كوفيد19-

ننصحك بالحصول عىل جرعات اللقاح األساسية والجرعات

المعززة.

حيث يمكن أن تؤدي أي حالة من حاالت اإلصابة بعدوى

كوفيد 19-إىل أعراض حادة والتنويم بالمستشفى وتأثيرات
صحية عىل المدى الطويل .األشخاص غير المحصنين أكثر

عرضة لإلصابة باألعراض المرضية الشديدة.

ارتداء الكمامة

قانون الصحة والحقوق األساسية في نيويورك
()NY HERO Act

تم التوقيع عىل قانون الصحة والحقوق األساسية في نيويورك
ليصبح قانونًا ساريًا اعتبارًا من  5مايو  .2021ويلزم هذا

القانون "إدارة العمل" بوالية نيويورك بإنشاء خطط نموذجية

احرص عىل ارتداء كمامة في األماكن العامة المغلقة التي

للتحكم في مستويات التعرض لألمراض المعدية المنقولة

احصل عىل كمامات ذات جودة أفضل ،مثل كمامات

كوفيد.19-

ال يمكن التحقق فيها من حالة التحصين.

بالهواء من أجل حماية الموظفين من التعرض ألمراض مثل

 KN95أو  KF94أو  N95أو ارتداء كمامة قماشية فوق

أعلنت الحاكم هوكول بتاريخ  6سبتمبر  2021عن تصنيف

سيستفيد األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة

والحقوق األساسية ( .)HERO Actويلزم هذا القرار جميع

الكمامة الجراحية.

بالمضاعفات المرضية الحادة ،ومن تزيد أعمارهم عن 65
عامًا ،وغير المحصنين بشكل كبير من هذه الطبقة
اإلضافية من الحماية.

إجراء اختبار

قم بإجراء اختبار إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة أو
خالطت شخصًا مصابًا مؤخرًا .ينبغي أن ُيجري األشخاص

غير المحصنين اختبارات أكثر من غيرهم.

البقاء في المنزل عند المرض أو عقب مخالطة شخص مصاب
التزم بجميع إرشادات العزل والحجر الصحيين ،بما في

ذلك ارتداء الكمامة .ففيروس كوفيد 19-شديد العدوى

ويمكنك نشر عدوى كوفيد ،19-حتى لو لم تكن تعاني من

أية أعراض.

غسل اليدين

احرص عىل غسل يديك بالصابون والماء بشكل متكرر
لمدة  20ثانية عىل األقل ،أو استخدم معقم اليدين.

كوفيد 19-كمرض معدي منقول بالهواء بموجب قانون الصحة

أصحاب العمل بتنفيذ خطط مناسبة للسالمة في أماكن العمل.
يجب أن تشمل الخطط المعتمدة من قبل أصحاب العمل

عددًا من تدابير السالمة ،بما في ذلك عىل سبيل المثال ال
الحصر :الفحوصات الصحية للموظفين ،واإللزام بارتداء
الكمامات والتباعد االجتماعي ،ومحطات النظافة

الشخصية في أماكن العمل ،وبروتوكوالت تنظيف أماكن

العمل ،وبروتوكول الحجر الصحي ،وتركيب تكنولوجيا

لضمان تدفق الهواء.

كما يلتزم أصحاب العمل بتوزيع خطة سالمة العمل

الخاصة بهم عىل جميع الموظفين ونشرها في مكان مرئي
وبارز داخل كل موقع عمل.

باإلضافة إىل ذلك ،يحمي القانون الموظفين من أي

إجراءات انتقامية بسبب التزامهم بمتطلبات هذه الخطط،
أو اإلبالغ عن مخاوف بشأن تنفيذ صاحب العمل للقانون،
أو رفض العمل.

يسري القانون عىل جميع أرباب العمل والعاملين في القطاع

الخاص.
اعتبارًا من األول من نوفمبر الماضي ،يجب السماح لموظفي
القطاع الخاص (العاملين في الشركات التي يعمل بها 10

موظفين أو أكثر) بإنشاء لجان عمالية لمعالجة أي سياسة
تتعلق بالصحة والسالمة في مكان العمل عمومًا ،وليس فقط
األمور المتعلقة بكوفيد.19-

ويمكن االطالع عىل الخطط النموذجية والتحديثات الخاصة

بتنفيذ قانون الصحة والحقوق األساسية ( )HERO Actعىل

الرابط التالي.dol.ny.gov/ny-hero-act :
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موارد إعادة التوطين:

والية نيويورك  -مشروع إعادة توطين األفغان التابع لـ I-

ARC: immigrantarc.org/afghanistan

مدينة نيويورك  -تتضمن خارطة طريق لخدمات المدينة
المتوفرة بلغتي الداري والباشتو:

nyc.gov/afghanistanresources

موارد للمهاجرين الهايتيين

غرب نيويورك  -فريق بوفالو يونايتد لمساعدة النازحين

األفغان (Buffalo United for Afghan Evacuees) :

أعلن مكتب مفوض شؤون المهاجرين التابع لعمدة مدينة

wnyrac.org

بقيمة  1.5مليون دوالر لمساعدة الهايتيين الوافدين حديثًا في

bit.ly/3kvWRZd

والخدمات االجتماعية.

Afghanistan Resource List: bit.ly/3CwfFxy

نيويورك بتاريخ الـ  22ديسمبر أن المدينة ستقدم إعانات
الوصول إىل مساعدة قانونية بخصوص قضايا الهجرة

منطقة  - Albany/Capitalقائمة الموارد:
منطقة  - Ithaca/Finger Lakesقائمة Cornell

للحصول عىل قائمة موارد خدمات الدعم المجتمعي للهايتيين

نموذج جمع بيانات لمنظمة " "Human Rights Firstلتحديد

on.nyc.gov/3y6bo2Z

humanrightsfirst.org/afghan-evacuation

في مدينة نيويورك ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:

هذا المورد متاح بعدة لغاتon.nyc.gov/334dJQx :

موارد لألفغان الالجئين والمؤهلين للحصول عىل إجازة

دخول مشروط

في  30سبتمبر ،وقع الرئيس بايدن عىل تشريع اعتمادات

يتضمن أحكامًا لدعم األفغان الالجئين والمؤهلين للحصول عىل

اإلفراج المشروط ،بما في ذلك:

اعتبار األفغان "الحاصلين عىل اإلذن بالدخول ألسباب
إنسانية" مؤهلين لتلقي خدمات ومزايا إعادة توطين

الالجئين ،مثل مساعدات االستقبال واالسكان

والمساعدات الغذائية

إلزام الحكومة الفيدرالية باإلسراع في النظر في طلبات
اللجوء المشروط المقدمة من األفغانيين

اعتبار األفغان الحاصلين عىل اإلذن بالدخول مؤهلين

للحصول عىل رخص القيادة وبطاقات الهوية المعروفة
باسم "."REAL ID

موارد الحكومة االتحادية:

اإلرشادات العامة من مصلحة خدمات الهجرة والجنسية

األمريكية ( )USCISلألفغان:

uscis.gov/humanitarian/information-forafghans

"معلومات التوظيف لألفغان من حاملي تأشيرات الهجرة
الخاصة والمؤهلين للحصول عىل إفراج مشروط" باللغة

اإلنجليزية ولغة الداري والباشتو:

justice.gov/crt/worker-information

موارد لدعم األفغان من وكاالت الحكومة الفيدرالية  -إعداد
مكتب إعادة توطين الالجئين:

acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan

-assistance-resources

األشخاص المحتاجين إىل اإلجالء من أفغانستان:

اإلبقاء عىل اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة

()DACA

في  16يوليو  ،2021أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في تكساس
 Hanenقرارًا يقضي بأن وضع اإلجراء المؤجل للقادمين في
مرحلة الطفولة ( )DACAليس قانونيًا .ويمنع هذا القرار وزارة

األمن الداخلي من الموافقة عىل أي طلبات جديدة للحصول عىل

وضع  DACAألول مرة .ولكن يمكن للوزارة في الوقت الحالي
االستمرار في الموافقة عىل طلبات تجديد وضع .DACA
إذا كنت تتمتع حاليًا بوضع اإلجراء المؤجل للقادمين في
مرحلة الطفولة ( ،)DACAفإن وضعك ال يزال ساريًا.

أما إذا كانت صالحية وضع  DACAالخاص بك ستنتهي قريبًا،
فقم بالتجديد اآلن!

أما إذا كنت قد قمت بتقديم طلب جديد للحصول عىل وضع

اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ( )DACAألول

مرة إىل مصلحة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

( )USCISولم تحصل عىل الموافقة بعد ،فسيتم تجميد هذا

الطلب .ولن يتم النظر في مثل تلك الطلبات حتى إشعار آخر.

إجراءات التقاضي مستمرة ،ولذلك يحتمل أن تكون هناك

تغييرات إضافية عىل البرنامج

ستمنع تسوية دعوى جماعية جديدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة
والجمارك ( )ICEمن تنفيذ اعتقاالت غير قانونية

وافقت محكمة فدرالية في إلينوي مؤخرًا عىل تسوية نهائية في

قضية من شأنها منع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ()ICE
من إجراء اعتقاالت غير قانونية.

وستلتزم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ( )ICEبموجب

الحكم الصادر في قضية كاستانون نافا ضدها بتبني سياسات

جديدة تتعلق باالعتقاالت بدون إذن قضائي ،وإعادة تدريب

ضباطها ،وإطالق سراح األشخاص من االحتجاز في حالة انتهاك
التسوية .وتعتبر اتفاقية التسوية تلك ملزمة عىل المستوى

الوطني.
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آخر مستجدات مركز الحماية المؤقتة (Temporary
)Protected Status

أعلنت إدارة بايدن مؤخرًا عن توسيع مركز الحماية المؤقتة

( )TPSليشمل مواطني السودان وأوكرانيا وأفغانستان.

أعلنت وزارة األمن الداخلي ( )DHSبتاريخ  2مارس 2022
تصنيف السودان ضمن الدول المؤهلة لمركز الحماية
المؤقتة ( )TPSلمدة  18شهرًا.

أعلنت وزارة األمن الداخلي بتاريخ  3مارس  2022تصنيف
أوكرانيا ضمن الدول المؤهلة لمركز الحماية المؤقتة ()TPS
لمدة  18شهرًا.

أعلنت وزارة األمن الداخلي بتاريخ  16مارس 2022

تصنيف أفغانستان أضمن الدول المؤهلة لمركز الحماية
المؤقتة ( )TPSلمدة  18شهرًا.

أعلنت إدارة بايدن مؤخرًا عن توسيع وضع الحماية المؤقتة

( )TPSليشمل مواطني فنزويال وبورما/ميانمار وهايتي.

يمكن لألفراد التقدم بطلب للحصول عىل وضع الحماية

المؤقتة ( )TPSالمخصص لدولة فنزويال حتى  9سبتمبر
.2022

يمكن لألفراد التقدم بطلب للحصول عىل وضع الحماية

المؤقتة ( )TPSالمخصص لدولة بورما حتى  25نوفمبر
.2022

يمكن لألفراد التقدم بطلب للحصول عىل وضع الحماية

المؤقتة ( )TPSالمخصص لدولة هايتي حتى  03فبراير
.2023

تقيد أولويات اإلنفاذ الجديدة الفئات الذين تستهدفهم

وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ()ICE

في  30سبتمبر  ،2021أصدرت وزارة األمن الداخلي ()DHS

إرشادات جديدة إلنفاذ قوانين الهجرة ،تشمل إجراءات االعتقال

واالحتجازice.gov/doclib/news/guidelines- :
civilimmigrationlaw.pdf

وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ رسميًا بتاريخ  29نوفمبر
.2021

يمكنك أن تطلب من محاميك دراسة إمكانية الحصول عىل

مساعدة  prosecutorial discretionمع محامي الحكومة

المكلف بقضيتك .وإذا لم يكن لديك ممثل قانوني يتوىل

قضيتك ،فيمكنك أن تطلب من محامي الحكومة خالل جلسة
االستماع عن مدى أهليتك للحصول عىل مساعدة

 .prosecutorial discretionللحصول عىل استشارة

قانونية ومعرفة إمكانية االستعانة بمحاٍم :

سكان نيويورك :اتصل بالخط الساخن لمكتب األمريكيين
الجدد عىل الرقم 1-800-566-7636

سكان مدينة نيويورك :اتصل بالرقم  311وانطق عبارة

" "ActionNYCللحصول عىل مساعدة قانونية ممولة من

المدينة ومجانية وآمنة

ضمانات حماية المهاجرين الشباب المتمتعين بوضع مهاجر
حدث خاص ()SIJS

أعلنت إدارة بايدن بتاريخ  7مارس  2022عن سياسات جديدة

قامت وزارة األمن الداخلي بتمديد وتوسيع وضع الحماية المؤقتة

توضح معايير األهلية للحصول عىل وضع مهاجر حدث

قامت وزارة األمن الداخلي بتمديد وتوسيع وضع الحماية المؤقتة

من أجل حماية مقدمي االلتماسات الذين يصلون إىل سن الـ

كما تم تمديد مركز الحماية المؤقتة ( )TPSالمخصص لدولة

نحو توفير األمن واالستقرار للشباب المهاجرين الذين تعرضوا

( )TPSالمخصص لدولة الصومال حتى  17مارس .2023
( )TPSالمخصص لدولة اليمن حتى  3مارس .2023

جنوب السودان حتى  3نوفمبر .2023

تمدد وزارة األمن الداخلي تلقائيًا صالحية وثائق وضع الحماية

المؤقتة ( )TPSللمستفيدين من كٍل من السلفادور وهايتي
ونيكاراغوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى  31ديسمبر
 ،2022اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصالحية الحالي في  4أكتوبر
.2021

قامت وزارة األمن الداخلي بتمديد وتوسيع وضع الحماية المؤقتة
( )TPSالمخصص لدولة سوريا حتى  30سبتمبر .2022

يمكن لجميع المتقدمين للحصول عىل وضع الحماية المؤقتة

( )TPSاآلن تقديم نموذج  ،I-821الخاص بطلب الحصول عىل

حالة الحماية المؤقتة ،عبر اإلنترنت من خالل الرابط التالي:
.uscis.gov/i-821

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  uscis.gov/TPSلالطالع عىل
آخر التحديثات والمستجدات بهذا الخصوص.
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خاص( ،)SIJSمثل تحديث يتعلق ببند تجاوز السن القانوني،

 21قبل الفصل في التماساتهم .وتمثل هذه القاعدة خطوة مهمة
لسوء المعاملة أو تم التخلي عنهم وإهمالهم ،والذين حصل

العديد منهم بالفعل عىل وضع مهاجر حدث خاص ()SIJS

وينتظرون فقط استيفاء معايير التأهل للتقدم بطلب للحصول

عىل البطاقة الخضراء ومن ثم اإلقامة الدائمة .يمكن االطالع عىل

القاعدة النهائية هناfederalregister.gov/d/2022- :

04698

حدثت مصلحة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية ()USCIS
أيضًا سياساتها ،لتوفير الحماية من الترحيل ومنح تصاريح العمل
عىل أساس كل حالة عىل حدة للشباب المتأثرين بتأخر الفصل

في التأشيرات الخاصة بوضع مهاجر حدث خاص ( .)SIJSلمزيد

من المعلوماتuscis.gov/newsroom/alerts/uscis- :
to-offer-deferred-action-for-special-

immigrant-juveniles
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لبرامج الصيفية بمدينة نيويورك خالل عام 2022

تستأنف مدينة نيويورك برنامج Summer Rising

للطالب في مرحلة ما قبل الحضانة أو الروضة وحتى

الصف الـ  )K-8( 8الراغبين في االنضمام إىل البرامج

الصيفية .يشمل البرنامج بعض المواد األكاديمية التي يتم

تدريسها في الصباح ،وأنشطة إثرائية بعد الظهر ،تضم

العام الدراسي 2022–2021

أعلنت إدارة التعليم بوالية نيويورك ( )NYSEDأن اختبارات
 Regentsستجرى في يونيو  2022وأغسطس .2022

كما وافقت إدارة التعليم بوالية نيويورك ( )NYSEDوأعضاء

مجلس األوصياء  Board of Regentsعىل قرارات اإلعفاء

من اختبارات  Regentsالمتعلقة بفيروس كوفيد 19-في

يونيو  2020وأغسطس  2020ويناير  2021ويونيو 2021

وأغسطس  2021ويناير  .2022وهذا يعني أن الطالب الذين
حصلوا عىل إعفاء من االختبار ألسباب تتعلق بفيروس

كوفيد ،19-فلن يحتاج إىل إجراء  /إعادة إجراء هذا االختبار

للتخرج .وبالنسبة لالختبارات المقررة في يونيو 2022

وأغسطس  ،2022فلم يتم الموافقة عىل أي إعفاءات
بخصوصها حتى تاريخه.

رحالت ميدانية وأنشطة فنية واالستجمام في الهواء الطلق.
مع العلم أن البرنامج يبدأ من الساعة  8صباحًا حتى 3
مساًء ،مع إمكانية تمديد اليوم حتى الساعة  6مساًء
اختياريًا.

بالنسبة لطالب المدارس الثانوية ،تعمل مدينة نيويورك

عىل توسيع برنامجها الصيفي لتوظيف الشباب ،بهدف

توفير الوظائف والتدريب الداخلي لحوالي  100,000من
سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  14و 24عامًا.
تفضل بزيارة

 school.nyc.gov/enrollment/summerلمزيد من

المعلومات .مع األخذ باالعتبار أن التسجيل في البرنامج
سيكون متاحًا في أبريل.

فرصة بمدرسة والية نيويورك الصيفية للفنون

لمزيد من التفاصيل حول اإلعفاءات المتعلقة بكوفيد،19-

ستقدم مدرسة والية نيويورك الصيفية للفنون ()NYSSSA
منحًا دراسية بقيمة إجمالية تبلغ  150,000دوالر لطالب

اعتمادها بالنسبة لمتطلبات التخرج بسبب جائحة

األخرى خالل صيف عام .2022

يرجى االطالع عىل الدليل المختصر الذي أعدته "منظمة

المدافعين عن أطفال نيويورك" بشأن التغييرات التي تم

المدارس الثانوية لحضور برامج الفنون الصيفية اإلقليمية

كوفيد 19-بعنوان "Summary of Changes to

ويستهدف هذا البرنامج تعزيز الوصول للفرص التعليمية

Graduation Requirements due to COVID-

واإلنصاف في مجال تعليم الفنون من خالل تقديم منح دراسية

لمزيد من التفاصيل حول حقوق الطالب المتعلقة

المنخفض لمتابعة فرص التعلم الصيفية.

."19

يقتصر التأهل لها عىل الطالب المحتاجين من ذوي الدخل

باختبارات  ،Regentsيرجى االطالع عىل الدليل الذي

يتم تقييم معيار التأهل الخاص بالقدرة المالية من خالل نموذج

الخصوص بعنوان "."Regents Exam Rights

وجود قائمة أعمال سابقة.

advocatesforchildren.org/get_help/guides

من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة:

أعدته منظمة المدافعين عن أطفال نيويورك بهذا

المعلومات متاحة بعدة لغات عىل الرابط:

_and_resources/transition

طلب التقدم للمنحة دون اشتراط اجتياز أي اختبار تأهيلي أو

يمكن للطالب التقديم عبر اإلنترنت حتى  1مايو  .2022ولمزيد

oce.nysed.gov/nysssa

علقت والية نيويورك قراراها القاضي باإللزام بارتداء الكمامات

داخل المدارس ،وفوضت اإلدارات التعليمية المحلية بسلطة
اتخاذ قرار بجعل ارتداء الكمامات اختياريَا.
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موارد لعائالت الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية

يمثل وجود مجتمع من أولياء األمور المطلعين عىل كافة
المستجدات أمرًا بالغ األهمية لضمان أن متعلمي اللغة

اإلنجليزية ())English Language Learners (ELLs
يتلقون الخدمات التعليمية كما ينبغي .وقد أنشأت إدارة

التعليم في والية نيويورك ميثاق لحقوق أولياء أمور متعلمي

اللغة اإلنجليزية والذي يلخص الحقوق الهامة المتعلقة بالوصول

للخدمات التعليمية وبرامج مخصصة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
وأولياء أمورهم هناbit.ly/3EJd0Td :

المعلومات متاحة باللغات العربية والبنغالية والصينية

(البسيطة) والصينية (التقليدية) واإلنجليزية والفرنسية
والكريولية الهايتية والكارينية والنيبالية والروسية،

واإلسبانية ،واألوكرانية ،واألردية.

يمكنك االتصال بالخط الساخن ألولياء أمور متعلمي اللغة

اإلنجليزية عىل الرقم  800-469-8224إذا أردت طرح أي

موارد الدخول إىل الكليات للطالب غير المسجلين

يوفر دليل  Informed Immigrantالجديد موارد
ومعلومات لطالب المدارس الثانوية والكليات غير المسجلين
أو الذين ال يتمتعون بأي وضع أو حالة هجرة قانونية ،سواء
أكانوا حاصلين عىل اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة
الطفولة ( )DACAأم ال ،لمساعدتهم عىل اتخاذ قرارات
مستنيرة بشأن مستقبلهم والحصول عىل األدوات التي
يحتاجون إليها للحصول عىل حقوقهم:
informedimmigrant.com/guides/students
نشرت  Best Collegesمؤخرًا دليًال جامعيًا للطالب
المشمولين باإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة
( )DACAوالطالب غير المسجلين أو الذين ال يتمتعون بأي

وضع أو حالة هجرة قانونية ،بناًء عىل آخر التحديثات ذات
الصلة باإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (DACA):
bestcolleges.com/resources/undocumentedstudents/college-guide

أسئلة أو استفسارات أو اإلعراب عن أية مخاوف.

اإلعانات المالية الجامعية وقانون NYS DREAM Act

هل تحتاج اىل المال لتغطية تكاليف ورسوم الكلية؟ أول
خطوة عليك القيام بها هي ملء الطلب المجاني للمساعدة
المالية الفيدرالية للدراسة الجامعية (يعرف اختصارًا باسم
"استمارة  .)"FAFSAحان الوقت للبدء :توزع بعض

المخصصات المالية الفيدرالية والمخصصات عىل مستوى
الوالية بمبدأ أولوية التقدم .قدم طلبك عبر الرابط التالي:

.studentaid.gov/FAFSA
يمكنك الحصول عىل المساعدة بخصوص ملء استمارة
 FAFSAمن خالل الموقع اإللكتروني
 ،UnderstandingFAFSA.orgالجديد والذي يجيب عىل
األسئلة األكثر شيوعًا لدى طالب المدارس الثانوية في مدينة
نيويورك وعائالتهم بهذا الصدد .الدليل المجاني " الدليل
اإلرشادي لتالميذ المدارس الثانوية بخصوص استمارة
 "FAFSAمتاح حاليًا بعشرة لغات.
يمنح قانون  ،New York State DREAMالذي قدمه
السيناتور جوزيه بارليت ،الطالب غير المسجلين الذي ال
يحملون وثائق رسمية وغيرهم إمكانية الحصول عىل الهبات
والمنح الدراسية التي تديرها والية نيويورك من أجل دعم
تكاليف تعليمهم العالي.
لمزيد من المعلومات أو تقديم طلبك ،تفضل بزيارة الرابط
التالي hesc.ny.gov/dream
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الديمقراطية
انتخابات مجلس المدارس ( School Board): 17مايو 2022
التصويت سيكون بخصوص :ممثلي وميزانية اإلدارة التعليمية
(بما في ذلك أنظمة مرحلة ما قبل الحضانة أو الروضة وحتى

الصف الـ  )K-8( 8ومرحلة ما قبل الحضانة أو الروضة وحتى
الصف الـ  )K-12( 12والمدارس الثانوية المركزية).

ستجرى االنتخابات في جميع المقاطعات باستثناء مقاطعات

 Buffaloو  New York Cityو  Rochesterو  Syracuseو

.Yonkers

الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في انتخابات مجلس

المدارس ( )School Boardهو  10مايو .2022

لمعرفة مواقع ونطاق المدارس واإلدارات التعليمية:
nces.ed.gov/ccd/schoolmap

ابحث عن مدرستك أو اإلدارة التعليمية التي تتبع لها ثم قم

بزيارة موقعها اإللكتروني أو التواصل معها للحصول عىل مزيد

من المعلومات.

االنتخابات التمهيدية 28 :يونيو 2022

سيكون التصويت بخصوص انتخاب :الحاكم ،نائب الحاكم،

المدعي العام ،المراقب المالي للوالية ،مجلس شيوخ الوالية،

مجلس الوالية ،مجلس الشيوخ األمريكي ،مجلس النواب
األمريكي.

يمكنك التصويت عن طريق البريد اإللكتروني أو الحضور شخصيًا
(مبكرًا أو في يوم االنتخابات).
آخر موعد للتسجيل للتصويت في االنتخابات التمهيدية هو 3

يونيو .2022

قانون " - "Intro 1867مدينتنا وأصواتنا (مدينة نيويورك)

سجل للتصويت

يمكنك التسجيل للتصويت إذا كان عمرك  16عامًا أو أكثر وكنت
مواطنًا أمريكيًا ومقيمًا في نيويورك لمدة  30يومًا عىل األقل قبل
تنظيم االنتخابات.
ًا
مع مراعاة أن األشخاص بعمر  16أو  17عام  ،يمكنهم
التسجيل مسبقًا للتصويت ،ولكن ال يمكنهم التصويت فعليًا
حتى بلوغ سن  18عامًا.
ال يمكنك التسجيل للتصويت إذا كنت في السجن بسبب
إدانة جنائية أو أصدرت محكمة حكمًا يقضي بعدم أهليتك

العقلية.

مجلس االنتخابات في والية نيويورك:

www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
مجلس االنتخابات في مدينة نيويورك:
vote.nyc/page/register-vote

التسجيل متاح عبر اإلنترنت (إذا كان لديك رخصة قيادة أو تصريح
أو بطاقة هوية لغير السائقين من والية نيويورك):

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter

يمكن طلب نموذج التسجيل الورقي عبر الهاتف (مع دعم باللغة
اإلنجليزية أو اإلسبانية) من خالل الرقم:

)FOR-VOTE (1-800-367-8683-1-800

هل أنت غير متأكد أنك سجلت للتصويت أم ال؟ تحقق من حالة
التسجيل لالنتخابات عىل الرابط:

voterlookup.elections.ny.gov

حقوقك في مراكز التصويت

يجوز للناخبين زيارة أٍي من مراكز االقتراع المبكر في المقاطعة
التي يقيمون فيها ،باستثناء مدينة نيويورك ،حيث يتم توجيه

الناخبين فيها بموجب عنوان إقامتهم إىل موقع واحد للتصويت

المبكر.

إذا كنت تعتقد أنك مؤهل للتصويت وسجلت بالفعل في الوقت

المناسب ،ولكن ال يمكنك العثور عىل اسمك في قوائم الناخبين،

أقر مجلس مدينة نيويورك تشريعًا لتوسيع نطاق حق التصويت

فيمكنك التقدم بطلب اقتراع مؤقت

المقيمين الدائمين القانونيين وكذلك من يحملون تصاريح عمل.

ال يتعين عليك تقديم بطاقة هوية في مراكز التصويت ،حتى لو

ليشمل ما يقرب من  900,000من سكان مدينة نيويورك من

()provisional /affidavit ballot
كنت تشارك في التصويت ألول مرة.

تم التوقيع عىل مشروع القانون ،المعروف باسم "،"Intro 1867
ليصبح قانونًا ساريًا من قبل العمدة إريك آدامز في يناير .2022

ال يزال بإمكانك التصويت إذا كنت تعاني من التشرد.

االنتخابات البلدية للمناصب في مدينة نيويورك (بما في ذلك

الظروف.

واعتبارًا من عام  ،2023سيتمكن األشخاص من التصويت في
مجلس المدينة والعمدة والمدعي العام والمراقب المالي)

ومبادرات االقتراع األخرى.

وسيتمكن األشخاص المؤهلون من التسجيل للتصويت في أواخر
عام .2022

مع العلم أن هذا القانون ال يسري عىل انتخابات الوالية أو
االنتخابات الفيدرالية.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

.ourcityourvote.org
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ربما تظل مؤهًال للتصويت إذا تمت إدانتك بجناية في بعض
لمعلومات أكثر حول متطلبات األهلية:

nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-yourrights
يحق لبعض الموظفين في والية نيويورك الحصول عىل إجازة

مدفوعة األجر تصل إىل ساعتين من أجل التصويت .تفضل بزيارة
الرابط التالي لمعرفة إذا كنت مؤهًال:

www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/

TimeOffToVoteFAQ.pdf
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ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ()EITC

في عام  ،2021ارتفع الحد األقصى لمبلغ ائتمان ضريبة

الدخل المكتسب (( ،EITCوتم توسيع نطاقه ليتمكن مزيد

من األشخاص المؤهلين بالتقدم للحصول عىل االئتمان.
وبالنسبة للسنة الضريبية  ،2021يمكنك أيضًا استخدام

دخلك لعام  - 2019إذا كان أعىل من دخلك لعام ،2021

ولكنه أقل من الحد األقصى للدخل المؤهل للحصول عىل

ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ( - )EITCمن أجل
حساب المبلغ المستحق لك.

تنويه :للمطالبة بائتمان ضريبة الدخل المكتسب ()EITC
 ،يجب أن يكون لدى الشخص مقدم اإلقرار وجميع

األطفال المعالين رقم ضمان اجتماعي ساري.

مدفوعات األثر االقتصادي لعام 2021

تلقى العديد من األمريكيين دفعة األثر االقتصادي ()EIP

بقيمة  1,400دوالر في عام  .2021فإذا لم تكن قد تلقيت

آخر دفعة  ،EIPفيمكنك المطالبة بها عند تقديم إقرارك
الضريبي لعام .2021

تقديم اإلقرارات الضريبية في عام 2022

في إطار تدابير االستجابًة لجائحة كوفيد 19-وتداعياتها المالية،
قام الكونجرس بتوسيع المزايا الضريبية التي تؤدي إىل زيادة

المبالغ التي تحصل عليها من خالل االسترداد الضريبي .وحتى

تنويه :دافعو الضرائب األفراد ( )ITINليسوا مؤهلين

للحصول عىل مدفوعات األثر االقتصادي ( ،)EIPولكن

يمكنهم المطالبة به لجميع أفراد األسرة أو المعالين الذين

لديهم رقم ضمان اجتماعي ساري.

مدفوعات دعم اإليجارات في حاالت الطوارئ ()ERA

لو كنت قد تلقيت بعض الدفعات المقدمة خالل عام ،2021

إذا كنت قد تلقيت مدفوعات دعم اإليجارات في حاالت

لالستفادة من مزايا أخرى عند تقديم إقرارك الضريبي في عام

فواتير الخدمات األساسية أو نفقات الطاقة المنزلية في
عام  ،2021فإن هذه المدفوعات ال تعتبر دخًال خاضعًا

بما في ذلك االئتمان الضريبي لألطفال ،فربما تكون مؤهًال
 .2022اطلع عىل الدليل الكامل من خالل الرابط:

www.consumerfinance.gov/coronavirus/man

aging-your-finances/guide-filing-taxes-2022
االئتمان الضريبي لألطفال ()CTC

تم توسيع نطاق هذا االئتمان خالل العام  ،2021وتلقت

العديد من العائالت مدفوعات مقدمة بموجب هذا اإلعفاء

عىل مدار العام .وبالنسبة لعام  ،2021فإن االئتمان

الضريبي لألطفال قابل لالسترداد بالكامل ،وهذ يعني أنك

ستحصل عىل كامل المبلغ الذي تستحقه كجزء من
االسترداد الضريبي ،حتى لو لم تكن هناك أي مبالغ
ضريبية مستحقة عليك.

قد تكون مؤهًال لتلقي مبالغ تصل إىل  3,600دوالر لكل

طفل حتى سن  5سنوات و 3,000دوالر لكل طفل
يتراوح عمره بين  6و 17عامًا.

ائتمان رعاية األطفال والمعالين ()CDCC

إذا أنفقت أمواًال عىل نفقات رعاية األطفال خالل عام
 2021أثناء عملك أو بحثك الجاد عن عمل ،فيمكنك

للضريبة وال يلزم اإلعالن عنها في إقرارك الضريبي.

يمكنك الحصول عىل مساعدة في إعداد اإلقرارات الضريبية

مجانًا يقدمها متطوعون معتمدون من وكالة اإليرادات الداخلية
( )IRSفي مركز الدعم التطوعي لضريبة الدخل ( )VITAأو

مركز االستشارات الضريبية لكبار السن ( )TCEإذا استوفيت
الشروط التالية:

دخلك  58,000دوالر أو أقل
تبلغ من العمر  60عامًا أو أكثر ،أو

لديك إعاقة أو تتحدث اإلنجليزية بمستوى إجادة محدود

يمكنك الحصول عىل الدعم المجاني عبر اإلنترنت المقدم
من مركز الدعم التطوعي لضريبة الدخل ( )VITAعىل

الرابطgetyourrefund.org :

يمكنك معرفة أقرب موقع للدعم الشخصي من مركز الدعم

التطوعي لضريبة الدخل ( )VITAأو مركز االستشارات
الضريبية لكبار السن ( )TCEمن خالل الرابط:

irs.treasury.gov/freetaxprep

الموعد النهائي لتقديم إقرارك الضريبي أو طلب التمديد هو 18

استرداد جزء كبير من نفقات رعاية األطفال التي تكبدتها.

أبريل .2022

 50بالمائة (مقابل  %35سابقًا) من تكاليف رعاية

نصية أو بريد إلكتروني أو االتصال بك عىل وسائل التواصل

عىل سبيل المثال ،قد تتمكن األسرة التي لديها أطفال
دون سن الـ  13عامًا أو معالين مؤهلين آخرين من تلقي
األطفال لعام  ،2021ضمن مبلغ معين بحد أقصى.
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اعرف حقوقك
ينبغي أن يكون أعضاء المجتمع والحلفاء عىل دراية

بحقوقهم عند التعامل مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة

والجمارك ( )ICEأو حرس الحدود أو جهات إنفاذ القانون

األخرى.

األماكن الخاصة

إذا تم توقيفك من قبل العاملين لدى دائرة الهجرة أو

غيرها من جهات إنفاذ القانون ،فتذكر ما يلي:
ابق هادئًا ال تركض ال تقاوم الضابط أو تعرقله

ال تكذب أو تقدم وثائق مزورة

لديك الحق في التزام الصمت يمكن استخدام أي شيء تقوله
ضدك

إذا سألك أحد الوكالء عما إذا كان بإمكانهم تفتيشك أو تفتيش
متعلقاتك ،فيحق لك أن ترفض.

ومع ذلك ،عليك أال تقاوم ذلك جسديًا.

قد يقوم أفراد الشرطة بتمرير أيديهم فوق مالبسك إذا

اشتبهوا في وجود سالح بحوزتك.

إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا وطلب أحد ضباط الهجرة أوراق

الهجرة الخاصة بك ،فيجب عليك إظهارها إذا كانت بحوزتك.
إذا تم إيقافك أو احتجازك أو مضايقتك من قبل جهات إنفاذ

القانون ،فحاول الحصول عىل اسم العميل أو الوكيل أو

يتمتع منزلك و "األماكن الخاصة" األخرى (مثل المناطق المقصورة

عىل الموظفين في مكان العمل) عىل حقوق حماية خاصة ال تتوفر
لألماكن العامة .فال يحق للضباط دخول األماكن الخاصة إال إذا
حصلوا عىل موافقتك أو أظهروا لك أمرًا قضائيًا (ممهورًا بتوقيع أحد
القضاة).

المناطق المحمية

أصدرت وزارة األمن الداخلي في  27أكتوبر  2021سياسة جديدة

تقيد إجراءات إنفاذ القانون التي تتوالها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة
والجمارك ( )ICEوإدارة الجمارك وحماية الحدود في "المناطق

المحمية" أو بالقرب منها.

تشمل أمثلة المناطق المحمية ،عىل سبيل المثال ال الحصر:

المدارس والمؤسسات أو الفعاليات التعليمية األخرى ،ومرافق

الرعاية الصحية ،ودور العبادة ،واألماكن التي يتجمع فيها األطفال،
ومواقع الخدمات االجتماعية،

ومراكز االستجابة والدعم في حاالت الكوارث أو الطوارئ،

واالحتفاالت مثل حفالت الزفاف والجنازات ،والمظاهرات العامة

الضابط (أو العمالء أو الوكالء أو الضباط) ورقمه وأي معلومات

مثل المسيرات والتجمعات.

يمكنك أنت أو أي شخص آخر من أفراد المجتمع تسجيل

اعتقال األشخاص داخل محاكم الوالية والمدينة والبلدية أو عند

أخرى تحدد هويته.

فيديو أو تسجيالت صوتية للمواقف الخاصة بالتعامل مع

سلطات وجهات إنفاذ القانون .يمكنك أيضًا تدوين ما حدث

بعد مغادرتهم.

من غير القانوني أن يقوم ضباط إنفاذ القانون بأي عمليات

توقيف ،أو تفتيش ،أو احتجاز ،أو ترحيل عىل أساس العرق ،أو

األصل القومي ،أو الدين ،أو الجنس ،أو اإلثنية.

يمكنك اإلبالغ عن حاالت التعامل مع الوكالء الفيدراليين

إىل مشروع الدفاع عن المهاجرين (.)IDP

حيث يوفر المشروع معلومات وإحاالت قانونية للمهاجرين

وفي والية نيويورك ،ال يمكن لضباط وعمالء الهجرة الفيدراليين
ذهابهم إليها أو مغادرتهم منها دون أمر قضائي.

احذر من أنشطة االحتيال المتعلقة بالهجرة

قانون الهجرة معقد .لذا ،يرجى توخي الحذر عند مناقشة وضعك مع
أي شخص أو شركة.
ينبغي عليك حصرًا استشارة محاٍم أو ممثل معتمد من وزارة العدل

( )DOJللحصول عىل المشورة القانونية الصحيحة بشأن وضعك.
ال تسعى مطلقًا للحصول عىل مساعدة بشأن حالة الهجرة من موثق
( )notarioأو وكيل سفر أو شخص يعد اإلقرارات الضريبية أو

النماذج أو كاتب عدل .ويرجى العلم أن الموثق ( )notarioال يعتبر
محاميًا في الواليات المتحدة األمريكية!

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بخصوص قضيتك أو أردت طرح

الذين تم القبض عليهم أو إصدار مذكرات بحقهم أو إدانتهم

أسئلة عامة بشأن قضايا الهجرة ،فاتصل بالخط الساخن

بواسطة البريد اإللكتروني info@immdefense.org

1-800-566-7636

بجرائم .تواصل معنا عبر الهاتف رقم  212-725-6422أو
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جرائم الكراهية

لسكان مدينة نيويورك والمقاطعات المحيطة بها
في مدينة نيويورك:
المحامي العام

212-669-7250

المدعي العام لمقاطعة مانهاتن
212-335-3100

في األشهر األخيرة ،تزايدت التقارير بشأن جرائم الكراهية
ضد أفراد مجتمع المهاجرين.

manhattanda.org/victim-resources/hatecrimes
المدعي العام لمقاطعة بروكلين
718-250-4949

ما هي جريمة الكراهية؟

جريمة الكراهية هي جريمة ترتكب بدافع التحيز.

يرتكب الشخص جريمة كراهية عندما يتورط في واحدة من

مجموعٍة محددٍة من الجرائم التي تستهدف الضحية بسبب
التصور العام ،أو االعتقاد بشأن العرق ،أو اللون ،أو األصل

القومي ،أو النسب ،أو الجنس ،أو الدين ،أو الممارسة الدينية،
أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو التوجه الجنسي ،أو عندما ترتكب مثل

تلك األفعال نتيجة لهذا النوع من التصور أو المعتقد.

أسس حاكم الوالية أندرو كومو فرقة عمل معنية بجرائم

الكراهية لمواجهة تزايد التقارير بشأن التهديدات المدفوعة

بالتحيز والعنف في جميع أنحاء والية نيويورك.

عندما يتم اإلبالغ عن جرائم الكراهية ،تظل ،جميع المعلومات
المتعلقة بتجربتك وهويتك وغيرها سرية تمامًا.

brooklynda.org/hate-crimes-bureau
المدعي العام لمقاطعة كوينز
718-286-6000

لجنة نيويورك لحقوق اإلنسان

()NYC Commission on Human Rights
718-722-3131
nyc.gov/cchr
خط  Safe Horizonلمساعدة الضحايا
1-866-689-4357

خارج مدينة نيويورك:

النائب العام لمقاطعة ناساو
526-571-3505
nassauda.org
النائب العام لمقاطعة ناساو ،مكتب شؤون المهاجرين
516-571-7756

إذا رأيت تصرفًا يصنف ضمن هذه الجرائم أو كنت ضحية
لجريمة كراهية ،فأبلغ الشرطة واتصل بقسم حقوق

اإلنسان .اتصل بالرقم  1-888-392-3644أو أرسل رسالة
نصية تحوي عبارة " "HATEإىل الرقم 81336

إذا وقعت أنت أو أي شخص تعرفه ضحية لجريمة ،فقد

يتمكن مكتب خدمات الضحايا في والية نيويورك

( )NYS Office of Victim Servicesمن المساعدة في

تحمل تكاليف الفواتير الطبية ونفقات االستشارات والدفن

والجنازة واألجور المفقودة وأنواع المساعدة األخرى.

اتصل برقم  1-800-247-8035أو قم بزيارة الموقع

لورا كوران ،المسؤولة التنفيذية لمقاطعة ناساو
516-571-3131

النائب العام لمقاطعة سوفولك
631-853-4161

suffolkcountyny.gov/da
إدارة شرطة مقاطعة سوفولك ،وحدة جرائم الكراهية
631-852-6323

إدارة شؤون األقليات بمقاطعة سوفولك
631-853-4738

مقاطعة ويستشستر ،لجنة حقوق اإلنسان
914-995-7710

humanrights.westchestergov.com

اإللكتروني ovs.ny.gov
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الموارد المتاحة في والية نيويورك
إدارة العمل بوالية نيويورك

()NYS Department of Labor

تلتزم وزارة العمل بحماية وتعزيز سالمة العمال وصحتهم

مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد

()NYS Office for New Americans

وأجورهم وظروف عملهم.

للحصول عىل معلومات حول قوانين األجور وساعات العمل،

واألمور المتعلقة بالصحة والسالمة في مكان العمل ،أو لتقديم

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إىل مساعدة قانونية

شكوى ،اتصل بالرقم  1-888-469-7365أو قم بزيارة الموقع

 .1-800-566-7636مع العلم أن جميع معلومات االتصال

للحصول عىل مساعدة بخصوص تأمين البطالة ،اتصل بالرقم

مجانية ،فاتصل بالخط الساخن عىل الرقم

محمية وسرية .كما أن المساعدة متاحة بأكثر من  200لغة.

إدارة الصحة بوالية نيويورك

()NYS Department of Health

للحصول عىل أحدث المعلومات حول جائحة كوفيد ،19-اتصل

بالخط الساخن  1-888-364-3065أو قم بزيارة الموقع
اإللكتروني ny.gov/coronavirus

اإللكتروني dol.ny.gov/safety-and-health

 1-888-209-8124أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني

dol.ny.gov/unemployment/unemploymentinsurance-assistance

إدارة حقوق اإلنسان بوالية نيويورك

()NYS Division of Human Rights

يحظر قانون حقوق اإلنسان في نيويورك التمييز في مجاالت

اطلع عىل مجموعة من أبرز الحقائق حول لقاح كوفيد 19-في

مثل التوظيف ،واإلسكان ،والقروض ،والتعليم ،وأماكن

ggتقدم بطلب للحصول عىل تغطية تأمينية صحية :اتصل

أو الجنس ،أو التوجه الجنسي ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبير

نيويورك من خالل الرابط التاليny.gov/vaccine :

عىل الرقم  1-855-355-5777أو قم بزيارة الموقع
nystateofhealth.ny.gov

مكتب والية نيويورك للصحة النفسية
()NYS Office of Mental Health

لألسئلة حول خدمات الصحة النفسية والعقلية أو للعثور عىل

مقدمي خدمات الصحة النفسية ،اتصل بالرقم

 1-800-597-8481أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني
omh.ny.gov

إذا كنت تعاني من القلق بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها

تداعيات جائحة كورونا ،فاتصل بالرقم 1-844-863-9314

خط المنظمة الوطنية للوقاية من االنتحار :إذا كانت حياتك أو

حياة شخص آخر في خطر وشيك ،فاتصل برقم الطوارئ .911

إذا كنت في أزمة وتحتاج إىل مساعدة فورية ،فاتصل بالرقم

 1-800-273-8255أو أرسل رسالة قصيرة نصها ""GOT5

إىل الرقم 741-741

العنف المنزلي إذا كنت أنت أو أي شخص آخر منخرط في

عالقة تسمح لشخص آخر بإخضاعك أو إخضاعه باستخدام

اإلساءة اللفظية ،أو الجسدية ،أو الجنسية ،أو غيرها من

األساليب ،فاتصل بالخط الساخن للعنف المنزلي في والية

نيويورك عىل الرقم 1-800-942-6906
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الخدمات العامة ،بناًء عىل العمر ،أو العرق ،أو األصل القومي،
الجنساني ،أو الحالة االجتماعية ،أو اإلعاقة ،أو حالة الخدمة
العسكرية ،أو أي معايير أخرى.

إذا شعرت أنك تعرضت للتمييز ،فقدم شكوى باالتصال عىل

الرقم أو تفضل بزيارة الموقع  1-888-392-3644اإللكتروني
dhr.ny.gov

موارد كوفيد 19-في مدينة نيويورك

يمكن للمقيمين في مدينة نيويورك الذين يبحثون عن موفري

خدمات أو موارد أخرى االستفادة من األدلة المدرجة أدناه:
التعليم:

nyic.org/covid-education-resources
التوظيف:
nyic.org/covid-employment-resources
األمور المالية:

nyic.org/covid-financial-resources
الطعام:
nyic.org/covid-food-resources

الرعاية الصحية:

nyic.org/covid-healthcare-resources

الشركات الصغيرة:

nyic.org/covid-small-business-resources
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إذا أردت طرح أي أسئلة أو إبداء أي تعليقات حول مجموعة األدوات
هذه أو المعلومات الواردة فيها ،فيرجى االتصال بـ:

Bryan Lee
blee@nyic.org

لعرض هذه الوثيقة عبر اإلنترنت أو بلغات أخرى ،قم بزيارة الرابط
 nyic.org/KYRأو امسح الرمز التالي:

تحالف نيويورك للهجرة ( )NYICهو منظمة جامعة تنشط في

مجاالت السياسة العامة والدفاع عن حقوق المهاجرين وتمثل أكثر
من  200مجموعة معنية بحقوق المهاجرين والالجئين في جميع

أنحاء نيويورك.

رؤيتنا تتمثل في تعزيز قوة والية نيويورك وتماسكها من خالل

الترحيب بالجميع ومعاملتهم بإنصاف ومنحهم الفرصة لتحقيق

أحالمهم .ورسالتنا هي توحيد جهود المهاجرين واألعضاء والحلفاء
حتى يتمكن جميع سكان نيويورك من تحقيق النمو واالزدهار.

New York Immigration Coalition
131 W 33rd St, Ste 610
New York, NY 10001
يأتي دليل الموارد
هذا بدعم:

212 627 2227
nyic.org

