Mayor’s Ofﬁce of
Immigrant Affairs

رسالة إىل المهاجرين 
قاطىى مدينة

نيويورك من العمدة de Blasio
والمتحدثة الرسمية باسم مجلس مدينة
نيويورك Mark-Viverito

خالل هذه 
اال وقات المضطربة ال بد وأن نذكر أنفسنا بهويتنا كمدينة ،ونتمسك جل التمسك بقيمنا .إن العمل الجاد واالحرىام والوحدة الوطنية خالل أوقات
تمرىنا نحن 
بتغرى الرئيس .كما أن 
الشدائد هي االشياء الىى  
الرىامنا بمساندة وحماية مجتمعات المهاجرين أصبح أقوى من أي
تتغرى 
والىى لن 
قاطىى نيويورك 


وقت 
أبدا.
دائما ،فإن مدينة نيويورك مستعدة للدفاع عن إخواننا وأخواتنا من المهاجرين وحمايتهم .لن نتخىل عنكم ً
مىص .وكما هو الحال ً
يعد دليل الموارد هذا بمثابة خارطة طريق رسيعة وسهلة توضح خدمات المدينة المتاحة حاليا لجميع 
قاطىى نيويورك.
ً


الخدمات المتاحة للمهاجرين 
قاطىى مدينة نيويورك


الرس  
تدعم مدينة نيويورك جميع قاطنيها .تتوفر معظم خدمات المدينة للجميع ،بما  ىڡ ذلك المهاجرون غرى ¸
عيںى ،مثل االلتحاق بالمدارس أو االستفادة من


الىى تستدعي تأدية وظائفهم .يجب عليهم أن يحوطوا
نظام الرعاية الصحية أو الخدمات االخرى .لن يسأل موظفو المدينة عن حالة الهجرة إال عند الرصورة 
معلومات حالة الهجرة بالرسية التامة.

)11.18.16 (Arabic

السالمة العامة
IDNYC
¸
 *@0+5هي بطاقة معرف هوية المدينة لجميع 
 ال تدير المدينة دائرة الهجرة .ال تسأل إدارة الرسطة بمدينة نيويورك
نيويورك.
مدينة
قاطىى
ّ
 5@7+عن حالة الهجرة لضحايا الجريمة أو للشهود أو 


لالشخاص
المتقدمںى
معلومات
ونحوط
الهجرة،
حالة
معلومات
ال تجمع*@0+5
Ü
االخرين الذين ينشدون المساعدة.
بالرسية التامة .ستحمي المدينة معلومات*@0+5بكل ما يوفره لها
 يجب عىل كل شخص وقع ضحية Îالحدى جرائم
القانون من صالحيات.
العنرصية ،أو كان متشككًا ،االتصال بـ .5@7+لالتصال بـ
التعليم
)/H[L*YPTLZ;HZR-VYJLفريق مكافحة جرائم العنرصية( التابع
 
لـ¸ 5@7+
االطفال بعمرأعوام أو الذين شارفوا عىل بلوغأعوام مؤهلون
مبارسةً ،يُرجى االتصال عىل الرقم .

المقيمںى االلتحاق
لاللتحاق بفصول ما قبل الروضة .ويحق لكل
الهجرة
بشؤون
المتعلقة
القانونية
المساعدة
بالمدارس العامة من سنأعوام وحىى التخرج أو حىى نهاية العام
 تتوفر المساعدة القانونية المجانية Ü
واالمنة المتعلقة بشؤون الهجرة من
عاما .الفصول متاحة لمتعلمي
اىس عندما يبلغون من العمر ً
الدر 
اال  
خالل*@ .(J[PVU5يُرجى االتصال بالخط الساخن لـ *@(J[PVU5
ية.
نجلرى
اللغة
Î
عىل الرقمخالل ساعات العمل من  
االثنںى إىل
الرعاية الصحية
الجمعة.

منخفضة التكلفة للجميع  ىڡ
ئة
ر
الطا
وغرى
ئة
ر
الطا
الصحية
الرعاية
 تتوفر

المستغلںى لعمالئهم .احصل عىل
 احذر من موفري خدمات الهجرة
المستشفيات أو العيادات العامة أو العيادات 
التكلفة.
ميسورة
خرى
اال
محام موثوق به مرخص أو ممثل معتمد .لالستفسار،
المساعدة من ٍ
 إ5@*>LSSهو مركز 
وخصوىص للحصول عىل الرعاية الصحية
مجاىى
يُرجى االتصال بالخط الساخن لـ)5L^(TLYPJHUZاالمريكيون
¸


العقلية ،وتتوفر الخدمات بأكرى منلغة ىڡ أي وقت من اليوم.
صباحا إىل
الجدد( عىل الرقممن الساعة  ً
الساعةمسا ًء من  
يُرجى االتصال بالرقم  ،5@*>LSSأو مراسلة>,33عىل
االثنںى إىل الجمعة.

وىى عىلU`JNV]U`J^LSS
 ،أو تفضل بزيارة الموقع Î
االلكرى 

للتميرى العنرصي
من التعرض




رعاية
القانوىى
للتميرى غرى
أيضا عدم التعرض
لقاطىى مدينة
 يحق
نيويورك ً


لالرس محدودي الدخل ذوي 
الطفل 



البالغںى من العمر
االطفال
 يمكن
وأفعال االنتقام والتحرش ىڡ محل العمل والسكن واالماكن العامة
أسابيع وحىىسنة الحصول عىل خدمات رعاية الطفل المجانية أو
 لتقديم شكوى أو التعرف عىل مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال
منخفض التكلفة.
بالرقمأو االتصال بلجنة مدينة نيويورك المعنية بحقوق
االنسان5@**VTTPZZPVUVU/\THU9PNO[Zعىل الرقم

Î
وااليواء ىڡ الحاالت الطارئة
برنامج المواد الغذائية 
.
 توفر مواقع معينة  ىڡ جميع أنحاء مدينة نيويورك المواد الغذائية

للمحتاجںى.
المجانية
¸
 يستطيع برنامج ) /VTLIHZLالوقاية من الترسد( مساعدة السكان عىل
االيواء.
تجنب الدخول الماكن Î
هل لديك اسئله او استفسارات ؟يُرجى
االتصال بالرقمللحصول عىل مزيد من المعلومات عن هذه الخدمات ،أو االتصال بمكتب العمدة لشؤون المهاجرين
4H`VY»Z6MÄJLVM0TTPNYHU[(MMHPYZخالل ساعات العمل عىل الرقم .خدمات الرىجمة الفورية متوفرة.

