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دليل الموارد للمهاجرين في نيويورك
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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 بتاريخ10.12.2022 :
المحتويات
الصحة

الهجرة

التعليم

الديمقراطية
االقتصاد

اعرف حقوقك

جرائم الكراهية

الموارد المتاحة في والية نيويورك

NYIC

مجموعة األدوات المجتمعية بوالية نيويورك

3
4
7
9
10
11
12
13

سبتمبر/أكتوبر 2022

2

الصحة

احصل عىل اللقاح اليوم

لقاحات كوفيد 19-متوفرة عىل نطاق واسع في والية نيويورك.

وينصح جميع األشخاص من عمر  6أشهر فأكثر بالحصول عىل
اللقاحات األساسية والجرعات المعززة بمجرد استيفائهم

للشروط المؤهلة.ny.gov/vaccine :

لقاحات كوفيد 19-مجانية بغض النظر عن حالة الهجرة أو

مستجدات كوفيد19-

الجرعات المعززة المحدثة (ثنائية التكافؤ) للقاحات كوفيد19-
متاحة اآلنُ .يطلق عىل الجرعات المعززة الجديدة "ثنائية

التكافؤ" ألنها تحمي من أحدث أشكال متحور أوميكرون

المنتشرة باإلضافة إىل الساللة األصلية للفيروس.

سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات فأكبر

مؤهلون للحصول عىل جرعات معززة ثنائية التكافؤ بعد

مضي شهرين عىل األقل من تلقي الجرعة المعززة السابقة
أو سلسة الجرعات األولية.

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:

ny.gov/booster
اعتبارًا من  18يونيو  2022يصبح األطفال الذين تبلغ أعمارهم
 6أشهر فأكبر مؤهلين للحصول عىل لقاحات كوفيد 19-من
نوعي موديرنا ( )Modernaوفايزر (.)Pfizer

لمزيد من المعلومات واألسئلة المتداولة حول حصول

األطفال عىل اللقاحات وإجاباتها ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكترونيny.gov/VaxforKids :

إذا ثبتت إصابتك بفيروس كوفيد 19-بموجب نتائج اختبار
إيجابية ،فتتوفر عالجات تساعد في الوقاية من األعراض

المرضية الحادة التي قد تنجم عن العدوى.

وتحقق تلك العالجات نتائج أفضل عندما تتلقاها في أقرب
وقت ممكن بعد إصابتك ،لذلك من المهم إجراء االختبار

واستشارة مقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك دون تأخير.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع اإللكتروني:
ny.gov/covidtreatment

أجر اختبارات كوفيد 19-في المنزل مجانًا

إذا كان لديك خطة تأمين صحي (تأمين من خالل صاحب عمل
أو سوق أو برامج عامة مثل  Medicaidأو  Medicareأو

 ،)CHIPفيمكنك الحصول عىل ما يصل إىل  8مجموعات
اختبار مجانية شهريًا.

يمكنك الذهاب إىل أي صيدلية أو متجر محدد من قبل
خطتك الصحية ومشمول بتغطية الشبكة التأمينية (in

 ،)networkولن تدفع أي شيء ،والبديل هو الحصول

عىل تعويض عن طريق تقديم مطالبة.

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

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

COVID-19-test-for-free

تم تعليق قبول الطلبات المقدمة عبر موقع

 COVIDtests.govاعتبارًا من  2سبتمبر ،بسبب عدم تقديم
الكونجرس تمويًال إضافيًا للبرنامج.
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التغطية التأمينية.

تتوفر اللقاحات عىل نطاق واسع في الصيدليات ،وإدارات

الصحة المحلية ،والعيادات ،والمراكز الصحية المؤهلة عىل
المستوى الفيدرالي ،ومواقع أخرى في جميع أنحاء والية

نيويورك.

تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  ،Vaccines.govأو

أرسل رمزك البريدي إىل الرقم  ،438829أو اتصل بالرقم
التالي)TTY 888-720-7489) 1-800-232-0233 :

لحجز مواعيد في مواقع قريبة منك.

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

جدري القرود

يراقب مسؤولو الصحة في والية نيويورك وعموم الواليات

المتحدة األمريكية وحول العالم حاالت جدري القرود في
المناطق التي ال تشهد عادًة حاالت عدوى بجدري القرود ،بما
في ذلك والية نيويورك.

جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة ال تسبب عادة أعراضًا

مرضية خطيرة ،لكنها قد تؤدي إىل أعراض مؤلمة أو الحاجة إىل

التنويم في المستشفى أو حتى الوفاة.
وال يوجد حاليًا ما يستدعي القلق من جانب سكان نيويورك ،إال

أن عىل الجميع أن يظل عىل اطالع بشأن آخر المستجدات

المتعلقة بجدري القرود ،لضمان فهم األعراض وكيفية انتشار

العدوى والخطوات المطلوبة عند التعرض لإلصابة.

لمزيد من المعلومات والتحديثات ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني.health.ny.gov/monkeypox :

توفر شبكة  NYC Healthموارد للمساهمة في الوقاية بعدة

لغات ،ويمكن االطالع عليها واالستفادة منها عبر الرابط

.nyc.gov/monkeypox

سكان نيويورك الذين تعرضوا لجدري القرود أو المصنفين

ضمن الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى مؤهلون للحصول
عىل لقاح .JYNNEOS TM

ويمكن أن يقلل التحصين باللقاح من فرص إصابتك

بعدوى جدري القرود ،كما يمكنه كذلك أن يقلل من شدة
األعراض في حال أصبت به.

اللقاح مجاني ومتاح بغض النظر عن حالة الهجرة أو

اإلقامة.
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معلومات للقادمين الجدد :نماذج المتابعة وتغيير العنوان
لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ( )ICEوبرنامج

ISAP

هناك العديد من وكاالت الهجرة المختلفة التابعة لحكومة

الواليات المتحدة األمريكية .ومنها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة

والجمارك ( )ICEوهي المعنية بتطبيق قوانين الهجرة ،وبرنامج

مصلحة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية ( )USCISتمدد
فترة صالحية البطاقة الخضراء إىل  24شهرًا عند التجديد
اعتبارًا من  26سبتمبر  ،2022ستقوم مصلحة خدمات الهجرة
والجنسية األمريكية ( )USCISتلقائيًا بتمديد صالحية بطاقات
اإلقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) إىل  24شهرًا للمقيمين

الدائمين الشرعيين الذين يقدمون نموذج  I-90لتجديد بطاقة

خضراء شارفت عىل االنتهاء أو انتهت صالحيتها بالفعل.

قامت مصلحة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية ()USCIS

بتحديث نص إشعارات االستالم للنموذج ( I-90والتي كانت
تنص سابقًا عىل التمديد لمدة  12شهرًا) ،وبدأت في طباعة
إشعارات استالم معدلة لألفراد الذين لديهم نموذج  I-90ال
يزال قيد النظر حاليًا.

ويمكن تقديم إشعارات االستالم تلك مع بطاقة خضراء منتهية

الصالحية كدليل عىل استمرار سريان الوضع القانوني ،لألطراف

المعنية مثل أصحاب العمل وعند السفر الدولي.

 ISAPالتابع لوكالة  ICEوالمخصص لمراقبة بعض المهاجرين.

يتعين عىل بعض األشخاص المتابعة والمثول بانتظام أمام

ممثلي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ( )ICEأو برنامج
 ISAPكإجراء أساسي بموجب قضيتهم .فإذا دخلت إىل

الواليات المتحدة عن طريق عبور الحدود وتم احتجازك ،أو إذا

تم احتجازك لبعض الوقت بعد دخول البالد ،فقد يتعين عليك

المتابعة والمثول بشكل منتظم أمام ممثلي وكالة إنفاذ قوانين
الهجرة والجمارك ( )ICEأو برنامج .ISAP

لمزيد من المعلومات حول المتابعة والمثول بشكل منتظم ،قم
بزيارة الرابط التالي:

help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap

(باللغة اإلنجليزية)

apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes-

( ice-isapباللغة اإلسبانية)

إذا كانت لديك قضية منظورة أمام محكمة الهجرة ،فيجب أن
يظل عنوان إقامتك محدثًا لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة
والجمارك ( )ICEوالمحكمة.

ولتغيير عنوانك لدى محكمة الهجرة ،يجب عليك تقديم
نموذج  ،EOIR-33 / ICوالمتاح لدى محكمة الهجرة

المحلية وعبر اإلنترنت عىل الرابط

 .Justice.gov/eoir/formslist.htmويجب عليك
القيام بذلك في غضون  5أيام من االنتقال إىل عنوان

جديد.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:
ice.gov/doclib/detention/checkin/

( changeAddress-en.pdfباللغة اإلنجليزية)

ice.gov/doclib/detention/checkin/

( changeAddress-es.pdfباللغة اإلسبانية)

اإلبقاء عىل الحد األقصى لقبول الالجئين

أعلنت إدارة بايدن بتاريخ  27سبتمبر  2022أنها ستبقي عىل
الحد األقصى لعدد الالجئين الذين سيتم قبولهم للسنة المالية
 2023عند .125,000

ولكن في ضوء تقليل عدد طلبات اللجوء التي يتم النظر فيها

في الخارج وخفض موارد إعادة التوطين في الواليات المتحدة

إذا كانت قضيتك منظورة أمام مصلحة خدمات الهجرة
والجنسية األمريكية ( ،)USCISفيجب أن يظل عنوانك محدثًا
لدى مصلحة  USCISلضمان وصول المراسالت والمزايا إليك

في الوقت المناسب وتجنب أي تأخير في قضيتك .للمزيد من

المعلومات قم بزيارة الموقع اإللكتروني:

.uscis.gov/addresschange

األمريكية ،فمن غير المرجح الوصول إىل هذا العدد .وفي السنة
المالية  ،2022استقبلت الواليات المتحدة  25,465الجئًا

فقط.
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اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة

(Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA

قضت محكمة استئناف فيدرالية بتاريخ  05أكتوبر  2022أن

إلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ( )DACAليس
برنامجًا قانونيًا بصيغته التطبيقية الحالية .ومن ثم ،أعادت محكمة
االستئناف القضية إىل محكمة مقاطعة تكساس للنظر في الئحة

اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ( )DACAالجديدة
لعام  2022التي طرحتها إدارة بايدن ،والمقرر أن تدخل حيز
التنفيذ اعتبارًا من  31أكتوبر .2022
إجراءات التقاضي مستمرة ،ولذلك يحتمل أن تكون هناك

تغييرات إضافية عىل البرنامج

وفي غضون ذلك ،ستستمر ووزارة األمن الداخلي في قبول

طلبات تجديد اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة

( )DACAومعالجتها (بما في ذلك طلبات الحصول عىل تصاريح
العمل واإلفراج المشروط) .تقبل وزارة األمن الداخلي طلبات

اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ( )DACAاألولية،
ولكنها لن تفصل فيها.

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.

يمكن لألفراد الذين تمتعوا في السابق باإلجراء المؤجل للقادمين

في مرحلة الطفولة ( )DACAاآلن تقديم نموذج ( I-821Dطلب
تجديد اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ())DACA

ونموذج ( I-765طلب تجديد تصريح العمل) عبر اإلنترنت.

مع العلم أن هذا الخيار مخصص لألشخاص الذين ال يزال

اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ()DACA
الممنوح لهم ساريًا أو الذين انتهت صالحيته منذ أقل من
عام.

لمزيد من المعلومات حول آلية تجديد اإلجراء المؤجل

للقادمين في مرحلة الطفولة ( )DACAعبر اإلنترنت تفضل

بزيارة الرابط التالي:

uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca

وضع الحماية المؤقتة

)Temporary Protected Status (TPS
وتأجيل الترحيل القسري

)Deferred Enforced Departure (DED

يجوز لحكومة الواليات المتحدة تحديد دولة أجنبية للقبول ضمن

وضع الحماية المؤقتة ( )TPSفي حال توفر ظروف معينة ،مثل

نشوب نزاع مسلح أو وقوع كوارث طبيعية تمنع مواطني ذلك البلد
من العودة اآلمنة إليها.

ويمنح األفراد الذين يتقدمون خالل الفترة المقررة عىل وضع الحماية
المؤقتة ( )TPSويعني:

الحماية من الترحيل

إمكانية الحصول عىل تصريح العمل ورقم الضمان االجتماعي
إمكانية منح تصريح سفر

منع االحتجاز من قبل وزارة األمن الداخلي بسبب وضعهم

كمهاجرين

وضع الحماية المؤقتة ( )TPSهي ميزة مؤقتة ال يترتب عليها وضع
دائم ومع ذلك ،يمكن للحاصلين عىل وضع الحماية المؤقتة ()TPS

التقدم بطلب للحصول عىل أي منافع تخص المهاجرين أو غير

المهاجرين في حال تأهلهم لها.
البلدان المحددة حاليًا لالستفادة من وضع الحماية المؤقتة (:)TPS

أفغانستان  ،بورما (ميانمار)  ،الكاميرون  ،السلفادور  ،هايتي ،

هندوراس  ،نيبال  ،نيكاراغوا  ،الصومال  ،السودان  ،جنوب
السودان  ،سوريا  ،أوكرانيا  ،فنزويال  ،اليمن

للحصول عىل المعلومات الخاصة بدولة معينة ومتطلبات األهلية

لمواطنيها وفترات التسجيل وغيرها التحديثات ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني.uscis.gov/TPS :

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

بتاريخ  1يوليو  ،2022أعلنت مصلحة خدمات الهجرة والجنسية

األمريكية ( )USCISأهلية بعض الحاصلين عىل وضع الحماية
المؤقتة ( )TPSوالمستبعدين سابقًا لتعديل وضعهم إىل دائم

والحصول عىل البطاقات الخضراء .وتعتبر مصلحة خدمات الهجرة
والجنسية األمريكية ( )USCISحاليًا الحاصلين عىل وضع الحماية
المؤقتة ( )TPSالعائدين من سفر مصرح به إىل الخارج أنهم "تم

فحصهم وقبول دخولهم" بشكل قانوني ،مما يفي بمتطلبات األهلية

األساسية لتعديل الحالة .كما استحدثت مصلحة خدمات الهجرة
والجنسية األمريكية ( )USCISإجراءات ونموذجًا جديدًا للسماح
بالسفر للحاصلين عىل وضع الحماية المؤقتة (.)TPS

وبتاريخ  27يونيو  ،2022مددت إدارة بايدن ووسعت

اشتراطات التأهل لتأجيل الترحيل القسري ( )DEDلليبيريين

الذين يعيشون في الواليات المتحدة األمريكية حتى  30يونيو

.2024

لمزيد من المعلومات حول تأجيل الترحيل القسري (،)DED
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:

uscis.gov/humanitarian/deferred-enforced.departure
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موارد لألفغان الالجئين والمؤهلين للحصول عىل إجازة

دخول مشروط

وبموجب الظروف االستثنائية ،قد يكون األفغان المفرج عنهم

مؤهلين لالستفادة من استثناء فيما يتعلق بأقصى مدة لقبول

طلبات اللجوء وهي عام واحد إذا تم تقديم طلب اللجوء أثناء
سريان اإلفراج المشروط .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة

الرابط التالي:

uscis.gov/humanitarian/information-for.afghan-nationals

اعتبارًا من  20يوليو  ،2022دمجت وزارة الخارجية ومصلحة
خدمات الهجرة والجنسية األمريكية ( )USCISخطوتين من

تمديد تصاريح العمل للعديد من المهاجرين تلقائيًا لمدة
 540يومًا

اعتبارًا من  4مايو  ،2022ستقوم مصلحة خدمات الهجرة
والجنسية األمريكية ( )USCISتلقائيًا بتمديد صالحية تصاريح
العمل للعديد من المهاجرين لمدة  540يومًا تغطي الفترة
الالزمة لمعالجة طلبات التجديد التي تقدموا بها.

ويحمي هذا التغيير آالف المهاجرين ،بمن فيهم طالبو اللجوء،
من فقدان تصاريح العمل بسبب تراكم طلبات التجديد التي
تقدموا بها لدى مصلحة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

(.)USCIS

مصدر من مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء ( )ASAPيشرح

السياسة الجديدة:

خطوات عملية تقديم طلبات الحصول عىل تأشيرة هجرة خاصة

( )SIVلألفغان وهما :موافقة رئيس البعثة ( )COMوالتماس

تأشيرة هجرة خاصة ( .)SIVللمزيد من المعلومات ،تفضل
بزيارة الرابط التالي:

travel.state.gov/content/travel/en/usvisas/immigrate/special-immg-visa-afghans.employed-us-gov.html

موارد الحكومة االتحادية:

اإلرشادات العامة من مصلحة خدمات الهجرة والجنسية

األمريكية ( )USCISلألفغان:

uscis.gov/humanitarian/information-forafghans

"معلومات التوظيف لألفغان من حاملي تأشيرات الهجرة

اإلنجليزيةhelp.asylumadvocacy.org/work- :

الخاصة والمؤهلين للحصول عىل إفراج مشروط" باللغة

اإلسبانيةapoyodeasilo.org/permisos-de- :

justice.gov/crt/worker-information

permits-extended-540-days
trabajo-extendidos-540-dias

لمزيد من المعلومات وللحصول عىل قائمة كاملة بفئات

تصاريح العمل التي ستتلقى التمديد التلقائي ،تفضل بزيارة
الموقع اإللكتروني.uscis.gov/eadautoextend :

برنامج االتحاد من أجل أوكرانيا

أعلن الرئيس بايدن بتاريخ  21أبريل  2022عن برنامج

للترحيب باألوكرانيين الفارين من الغزو الروسي .يوفر برنامج
"االتحاد من أجل أوكرانيا" مسارًا للمواطنين األوكرانيين وأفراد
أسرهم المباشرين الموجودين خارج الواليات المتحدة للمجيء
إىل الواليات المتحدة والبقاء مؤقتًا لفترة عامين مع اإلفراج
المشروط.

ويتعين توفير راٍع داخل الواليات المتحدة يوافق عىل تزويد
األوكرانيين المشاركين في برنامج "االتحاد من أجل أوكرانيا"
بالدعم المالي طوال مدة إقامتهم.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج وعملية التقديم ،راجع

الموقع اإللكتروني لوزارة األمن الداخليdhs.gov/ukraine :

اإلنجليزية ولغة الداري والباشتو:

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

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

-assistance-resources

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

غرب نيويورك  -فريق بوفالو يونايتد لمساعدة النازحين

األفغان ()Buffalo United for Afghan Evacuees
: wnyrac.org

منطقة  - Albany/Capitalقائمة الموارد:

bit.ly/3kvWRZd

منطقة  - Ithaca/Finger Lakesقائمة Cornell

Afghanistan Resource List: bit.ly/3CwfFxy

نموذج جمع بيانات لمنظمة ""Human Rights First

لتحديد األشخاص المحتاجين إىل اإلجالء من أفغانستان:
humanrightsfirst.org/afghan-evacuation
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تخفيف ديون قروض الطالب لمرة واحدة

أعلنت إدارة بايدن-هاريس في  24أغسطس  2022خطة

لتخفيف ديون الطالب تتضمن إعفاًء من ديون قروض الطالب

لمرة واحدة لصالح األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ومن المقرر أن تخفف وزارة التعليم األمريكية ( )EDعبء

الديون بقيمة تصل إىل  20,000دوالر أمريكي للحاصلين عىل

العام الدراسي 2023–2022

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

منحة  Pell Grantبموجب قروض تحتفظ بها الوزارة،

وبالنسبة لغير الحاصلين عىل منحة  ،Pell Grantفستصل
قيمة تخفيف عبء الديون إىل  10,000دوالر أمريكي بحد

أقصى.

ويشترط لتأهل المقترضين لالستفادة من هذا اإلعفاء أن يكون
دخلهم أقل من  125,000دوالر لألفراد أو  250,000ألف
دوالر لألسر.

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

ابق عىل اطالع عىل تفاصيل البرنامج وآخر المستجدات ذات

وأغسطس  ،2022فلم يتم الموافقة عىل أي إعفاءات

لم يتم فتح الباب أمام تقديم الطلبات حتى اآلن .وإذا كنت

للتخرج .وبالنسبة لالختبارات المقررة في يونيو 2022
بخصوصها حتى تاريخه.

لمزيد من التفاصيل حول اإلعفاءات المتعلقة بكوفيد،19-
يرجى االطالع عىل الدليل المختصر الذي أعدته "منظمة

المدافعين عن أطفال نيويورك" بشأن التغييرات التي تم

الصلة عبر الرابط التاليstudentaid.gov/debtrelief :

ترغب في أن يتم إخطارك بمجرد بدء قبول الطلبات ،تفضل

بالتسجيل للحصول عىل التحديثات عبر البريد اإللكتروني من
خالل الرابط التاليed.gov/subscriptions :

اعتمادها بالنسبة لمتطلبات التخرج بسبب جائحة

كوفيد 19-بعنوان "Summary of Changes to

."Graduation Requirements due to COVID-19
لمزيد من التفاصيل حول حقوق الطالب المتعلقة

باختبارات  ،Regentsيرجى االطالع عىل الدليل الذي أعدته

منظمة المدافعين عن أطفال نيويورك بهذا الخصوص

بعنوان "."Regents Exam Rights

المعلومات متاحة بعدة لغات عىل الرابط:

_advocatesforchildren.org/get_help/guides

and_resources/transition

موارد لعائالت الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية

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

اإلعفاء من قروض الطالب الممولة فيدراليًا

قد تكون مؤهًال لإلعفاء من قروض الطالب الممولة فيدراليًا إذا

كنت تعمل في القطاع العام أو غير الربحي.

بموجب برنامج الطوارئ خالل جائحة كوفيد 19-الذي أقرته

وزارة التعليم األمريكية ،يعفى العاملون في القطاع الحكومي أو

اإلنجليزية ())English Language Learners (ELLs

المنظمات غير الربحية من العديد من قروض الطالب الممولة
فيدراليًا .وهذه فرصة مهمة وعاجلة  -حيث تنتهي صالحية

اللغة اإلنجليزية والذي يلخص الحقوق الهامة المتعلقة بالوصول

هناك  250.000من سكان نيويورك من العاملين في القطاع

يتلقون الخدمات التعليمية كما ينبغي .وقد أنشأت إدارة

التعليم في والية نيويورك ميثاق لحقوق أولياء أمور متعلمي

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
أسئلة أو استفسارات أو اإلعراب عن أية مخاوف.
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 5000من سكان نيويورك بالفعل بمتوسط  63،935دوالرًا.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهًال أم ال ،يرجى استخدم أداة المساعدة

المتاحة عىل الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم األمريكية:
.StudentAid.gov/PSLF

حصلت حملة  PSLF.nycعىل مزيد من الموارد لمساعدة
سكان نيويورك عىل االستفادة من البرنامج ،بما في ذلك
ندوات عبر اإلنترنت مرتين أسبوعيًا للمقترضين وأصحاب

العمل.

سبتمبر/أكتوبر 2022

7

التعليم

2/2

موارد الدخول إىل الكليات للطالب غير المسجلين

يوفر دليل  Informed Immigrantالجديد موارد

اإلعانات المالية الجامعية وقانون NYS DREAM Act

هل تحتاج اىل المال لتغطية تكاليف ورسوم الكلية؟ أول

ومعلومات لطالب المدارس الثانوية والكليات غير المسجلين

خطوة عليك القيام بها هي ملء الطلب المجاني للمساعدة
المالية الفيدرالية للدراسة الجامعية (يعرف اختصارًا باسم

الطفولة ( )DACAأم ال ،لمساعدتهم عىل اتخاذ قرارات

المخصصات المالية الفيدرالية والمخصصات عىل مستوى

أو الذين ال يتمتعون بأي وضع أو حالة هجرة قانونية ،سواء
أكانوا حاصلين عىل اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة

"استمارة  .)"FAFSAحان الوقت للبدء :توزع بعض

مستنيرة بشأن مستقبلهم والحصول عىل األدوات التي

الوالية بمبدأ أولوية التقدم .قدم طلبك عبر الرابط التالي:

informedimmigrant.com/guides/students
نشرت  Best Collegesمؤخرًا دليًال جامعيًا للطالب

يمكنك الحصول عىل المساعدة بخصوص ملء استمارة

يحتاجون إليها للحصول عىل حقوقهم:

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/undocumented-

students/college-guide

إعانات مالية للطالب غير المتفرغين

يمكن للطالب غير المتفرغين الملتحقين بكليات جامعة والية

نيويورك ( )SUNYأو جامعة مدينة نيويورك ( )CUNYأو الكليات

غير الربحية االستفادة من برنامج اإلعانات الدراسية (.)TAP
وتشمل شروط التأهل أن تكون طالبًا جديدًا والتحقت ألول

مرة خالل العام الدراسي  2007-2006أو بعده ،وأن تكون

.studentaid.gov/FAFSA

 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

درست لمدة  12ساعة دراسية معتمدة أو أكثر في كل فصل
من فصلين دراسيين متتاليين ،وأال يقل معدلك خالل هذه

الفترة عن "."C

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

hesc.ny.gov/pay-for-college/apply-forfinancial-aid/nys-tap/part-time-tap
يختلف برنامج اإلعانات الدراسية ( )TAPللطالب غير المتفرغين
عن برنامج .)Aid for Part-time Study (APTS

حيث يوفر برنامج إعانات الدراسة بدوام جزئي ()APTS

المساعدة من خالل المنح للطالب المؤهلين الذين يدرسون
بدوام جزئي والمسجلين في دراسات جامعية معتمدة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

hesc.ny.gov/pay-for-college/financialaid/types-of-financial-aid/nys-grants-

scholarships-awards/aid-for-part-timestudy
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الديمقراطية
لمعرفة المزيد حول أنظمة االنتخابات وآليات إجراءها،

شاهد مقاطع الفيديو التي نشرناها حول هذا الموضوع:
اإلنجليزيةyoutu.be/-F-xuJO4NpI :
اإلسبانيةyoutu.be/kkaEnGIk-pY :

االنتخابات العامة 8 :نوفمبر 2022

آخر موعد للتسجيل للتصويت في االنتخابات العامة القادمة هو
 14أكتوبر .2022

هل أنت غير متأكد أنك سجلت للتصويت أم ال؟ تحقق من

حالة التسجيل لالنتخابات عىل الرابط:

voterlookup.elections.ny.gov

يمكنك طلب االقتراع الغيابي (التصويت بالبريد) إذا لم يكن

المقترحات المطروحة لالقتراع:

سيقرر الناخبون عىل مستوى الوالية مقترحًا للسماح ببيع

سندات تصدرها الوالية لتمويل مشاريع بيئية.

ويمكن االطالع عىل التفاصيل الكاملة للمقترح من

خالل الرابط التاليwww.elections.ny.gov/ :

.2022BallotProposal.html

سيتمكن الناخبون في مدينة نيويورك من التصويت عىل ثالث
مقترحات مقدمة من لجنة العدالة العرقية في مدينة نيويورك
من أجل :إضافة "إعالن قيم" إىل "ميثاق مدينة نيويورك"،
وإنشاء مكتب للمساواة العرقية ،وقياس التكلفة الحقيقية

للمعيشة .يرجى أن تتذكر قلب أوراق االقتراع من أجل

التصويت عىل أسئلة االقتراع هذه.

يمكن االطالع عىل التفاصيل الكاملة للمقترحات من خالل
الرابط ،racialjustice.cityofnewyork.us/ballot
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

.nycvotes.org/proposals

باستطاعتك التصويت حضوريًا ألسباب تتعلق بمخاوف الصحة أو

السالمة أو غيرها.
يمكن تقديم الطلبات عبر اإلنترنت ،أو بريديًا ،أو هاتفيًا ،أو
باستخدام الفاكس في موعٍد أقصاه  24أكتوبر.

طلب التصويت عبر اإلنترنت من خالل الرابط:

absenteeballot.elections.ny.gov
حضوريًا :يمكنك الذهاب إىل مكتب مجلس االنتخابات في
مقاطعتك لطلب االقتراع بحلول  7نوفمبر.

يمكنك معرفة مجلس االنتخابات في مقاطعتك من
خالل الرابط التالي:

www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

تعرف أكثر عىل التصويت الغيابي من خالل الموقع
اإللكتروني:

www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html

يرجى التأكد من وجود ختم عىل بطاقة التصويت التي سيتم

إرسالها عبر البريد وضمان تسليمها بحلول  8نوفمبر بحد

أقصى.
ًا
يمكنك التصويت حضوري في وقت مبكر خالل الفترة من 29
أكتوبر إىل  6نوفمبر ،أو في يوم االنتخابات 8 ،نوفمبر.

تعرف عىل موقع التصويت الخاص بك عىل الرابط
voterlookup.elections.ny.gov

سكان مدينة نيويوركfindmypollsite.vote.nyc :

تشمل المناصب المدرجة في بطاقة االقتراع ما يلي:

الكونغرس :مجلس الشيوخ األمريكي ،مجلس النواب
األمريكي

والية نيويورك :الحاكم ،نائب الحاكم ،المدعي العام ،والمراقب

المالي للوالية ،ومجلس شيوخ الوالية ،ومجلس الوالية،

والمحكمة العليا للوالية.
محليًا :بعض مناصب المقاطعات والمناصب القضائية

سينتخب الناخبون في مدينة  Buffaloأعضاء مجالس
إدارة المدارس خالل هذه االنتخابات العامة

NYIC

مجموعة األدوات المجتمعية بوالية نيويورك

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 ،فيمكنك التقدم بطلب اقتراع مؤقت
()provisional /affidavit ballot

ال يتعين عليك تقديم بطاقة هوية في مراكز التصويت ،حتى لو
كنت تشارك في التصويت ألول مرة.

ال يزال بإمكانك التصويت إذا كنت تعاني من التشرد.

ربما تظل مؤهًال للتصويت إذا تمت إدانتك بجناية في بعض
الظروف.

لمعلومات أكثر حول متطلبات األهلية:

nycvotes.org/how-to-vote/voting-rights
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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االقتصاد

برنامج تخفيف عبء الديون عىل حائزي رخص سيارات

األجرة ( )Taxi Medallionفي مدينة نيويورك

أطلقت مدينة نيويورك برنامجًا بقيمة  65مليون دوالر باسم

 )Medallion Relief Program (MRPمن أجل مساعدة

حائزي رخص سيارات األجرة ( )Taxi Medallionعىل إعادة

هيكلة القروض ،وخفض أصل الدين عىل تلك القروض ،وتقليل

برنامج منحة والية نيويورك للتمويل التأسيسي

()New York State Seed Funding Grant Program
يقدم برنامج منحة والية نيويورك للتمويل التأسيسي الدعم

للشركات الصغيرة في مراحل تأسيسها المبكرة لتعزيز فرص
تعافيها تحت مظلة اقتصاد والية نيويورك.

تتراوح مبالغ المنحة بين  5,000و 25,000دوالر أمريكي.
معايير األهلية:

األقساط الشهرية.
معايير األهلية:

حائزو قروض رخص سيارات األجرة ()Taxi Medallion

من أي جهة إقراض لعدد  5رخص بحد أقصى

يجب أن تكون حيازة رخص سيارات األجرة (Taxi
 )Medallionقد تمت قبل مارس 2021

تتحمل المدينة ضمان كل قرض في حالة التخلف عن السداد،

أن يصنف المستفيد ضمن المشاريع الحالية الصغيرة

مع استبدال الكفالة الشخصية ،وتوفير الحماية للسائقين ضد

والثقافية الهادفة للربح ،بما في ذلك المتعاقدين الفنيين

لمزيد من المعلومات حول البرنامج واالستفادة من الموارد ذات

والمتناهية الصغر ذات الجدوى أو المؤسسات الفنية
المستقلين.

بدأ العمل في  1سبتمبر  2018أو بعد ذلك التاريخ مع

استمرار التشغيل لمدة ستة أشهر عىل األقل قبل تقديم
الطلب

ُيسمح بمنحة واحدة فقط لكل رقم ضمان اجتماعي ()SSN

أو رقم تعريف صاحب العمل ()EIN

عدم التأهل للحصول عىل إعانات األعمال التجارية بموجب

برنامج منحة دعم تعافي الشركات الصغيرة في والية نيويورك

من تداعيات جائحة كوفيدNYS Pandemic Small( 19-
.)Business Recovery

لمزيد من المعلومات حول األهلية والوثائق المطلوبة والتكاليف

المؤهلة ،والتقديم ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:

 .nyseedgrant.comتتوفر أدلة إرشادية لعملية تقديم

الطلبات بعدة لغات.

خفض عتبة بدء احتساب ساعات العمل اإلضافي لعمال

فقدان منازلهم ومدخراتهم.

الصلة والمتاحة بعدة لغات ،تفضل بزيارة الرابط التالي:

www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-medallion.owner-relief-program.page
ويمكن للسائقين الراغبين بالتقدم للحصول عىل إعفاء من

الديون حجز موعد مجاني لالستشارات القانونية مع مركز TLC’s

 Owner/Driver Resource Centerمن خالل الرابط التالي

 portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.govأو عن
طريق البريد اإللكتروني .driversupport@tlc.nyc.gov

ستحتاج إىل رقم رخصة التاكسي والليموزين ( )TLCالتي

تملكها ،ورمزك البريدي ،واألرقام الخمسة األخيرة من رقم

تعريف صاحب العمل ( )EINلحجز موعد.
كما يمكن للسائقين أيضًا طلب الدعم من تحالف عمال سيارات
األجرة في نيويورك (.)New York Taxi Worker Alliance
اتصل بهاتف رقم  718-706-9892أو تفضل بزيارة الموقع

اإللكتروني  nytwa.orgلمزيٍد من المعلومات.

المزارع

بتاريخ  30سبتمبر  .2022أعلنت مفوضة وزارة العمل بوالية
نيويورك ( ،)NYSDOLروبرتا ريردون ،أنه سيتم خفض عتبة

بداية احتساب ساعات العمل اإلضافي لعمال المزارع في
الوالية من  60إىل  40ساعة في األسبوع.
ويعد هذا القرار انتصارًا تاريخيًا لعمال المزارع في والية

نيويورك ،الذين يعتبرون ضمن الفئات القيلة من العاملين

بالساعة في الوالية الذين كانوا ُيحرمون من احتساب ساعات

العمل اإلضافي التي تزيد عن  40ساعة.

وسيتم تطبيق التغيير عىل عدة مراحل تستغرق  10سنوات،
بدءًا من  1يناير  2024وحتى  1يناير .2032

نيويورك

اعتبارًا من  1نوفمبر  ،2022لن تفرض مدينة نيويورك بعد اآلن
عىل أصحاب العمل في القطاع الخاص مطالبة عمالهم

لمزيد من التفاصيل والتحديثات حول القرار وآليات نفيذه،

بالتحصين ضد كوفيد.19-

.dol.ny.gov/farm-laborers-wage-board

المعززة ووضع سياساتها الخاصة في هذا الصدد.

تفضل بزيارة الرابط التالي:
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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

NYIC
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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

NYIC

مجموعة األدوات المجتمعية بوالية نيويورك

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

سبتمبر/أكتوبر 2022

13

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

إذا أردت طرح أي أسئلة أو إبداء أي تعليقات حول مجموعة األدوات
هذه أو المعلومات الواردة فيها ،فيرجى االتصال بـ:

( Jennifer Diaz – jdiaz@nyic.orgمدينة نيويورك)

( Bryan Lee – blee@nyic.orgشمال والية نيويورك)

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
212 627 2227
nyic.org

