إليك هنا الطريقة التي نستطيع بها
المساعدة

معلومات االتصال

مكتب

التظلمات

المراسلة عبر البريد اإللكتروني
Ombudsman@dss.nyc.gov

المشردين.
•	توفير المعلومات والتثقيف بشأن خدمات
ّ
•	شرح حقوقك ومسؤولياتك أثناء وجودك في المأوى
وفي المجتمع.

االتصال
بالخط الساخن للمأوى:
(718) 291-4141

•	معالجة التظلّمات التي لم يتم حلها أو النتائج غير
المرضية مع إدارة  DHSومقدمي خدمات المأوى
نيابة عنك.

على مدار  24الساعة يوميًا 7 ،أيام أسبوعيًا
مكتب التظلمات:
(800) 994-6494

•	الوساطة وحل النزاعات.

من االثنين إلى الجمعة

•	شرح برامج المساعدة اإليجارية ومعايير األهلية.

 9:00صبا ًحا إلى  5:00مسا ًء
الصور هي لعارضين وت ُستخدم ألغراض التوضيح فقط.

•	توفير خدمات الوقاية ودعم الرعاية الالحقة.

قم بزيارة العنوان

•	توفير المساعدة العامة وتسهيل االتصاالت ،بما
يتضمن إحاالت الخدمات وعمليات الربط
بالوكاالت األخرى في المدينة والخدمات
المجتمعية.

109E 16th Street, 8th Floor
New York, NY 10003
من االثنين إلى الجمعة
من  9:00صبا ًحا إلى  4:00مسا ًء

يُرجى المالحظة بأن مكتبنا ال يفصل في طلبات تغيير
المأوى.

ما هو مكتب
التظلمات؟
اتصل بمكتب
التظلمات
المزيد من الموارد
كيف يمكننا المساعدة
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ما هو مكتب
التظلمات؟
يدعم مكتب التظلمات األفراد واألسر التي تعاني
من التشرد في مدينة نيويورك من خالل:
•توفير تجربة داعمة للعميل من خالل االستماع إليه
بشكل فعال ومتعاطف ،وإدارة الحالة بشكل يُركز
على العميل وفي خالل الوقت المحدد.
• مساعدة العمالء في طريقهم من أجل الوصول إلى
الموارد األساسية بشكل أكثر عدالً.
•تحسين نوعية حياة العميل أثناء فترة اإلقامة
بالمأوى.
• دعم العميل في القيام بدور فعال في إجراءات اتخاذ
القرارات المؤثرة على حياته.

اتصل بمكتب
التظلمات
راسلنا عبر البريد اإللكتروني
يمكنك مراسلتنا بأي مشكالت أو مخاوف في أي وقت عبر
البريد اإللكتروني .Ombudsman@dss.nyc.gov

اتصل بنا
يمكنك التحدث معنا عبر الهاتف.
•اتصل بالخط الساخن للمأوى  (718) 291-4141أو
اتصل على  311لإلبالغ عن الشكاوى المتعلقة بالمأوى أو
طلب إجراء إصالحات .موظفونا متاحون على مدار 24
ساعة يوميًا 7 ،أيام أسبوعيًا.
•اتصل بمكتب التظلمات  (800) 994-6494لمناقشة
موقفك مع أحد الموظفين .يتاح الموظفون من االثنين إلى
الجمعة ،من  9:00صبا ًحا إلى  5:00مسا ًء .سيقوم أحد
الموظفين بالرد على الرسائل المتروكة على هذا الرقم
خالل ساعات العمل.

تفضل بزيارتنا
يمكنك مقابلة أحد موظفينا
في مكتبنا من أجل مناقشة موقفك.
يتاح الموظفون من االثنين إلى الجمعة،
من  9:00صبا ًحا إلى  4:00مسا ًء.

المزيد من الموارد
المدافعون عن أطفال نيويورك
()Advocates for Children of New York, AFC
• (212) 947-9779
ائتالف دعم المشردين
()Coalition for the Homeless
• (212)776-2000
مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ()MOIA
• (212) 788-7654
 YC 311
N
• اتصل بالرقم 311
إدارة خدمات األطفال ( )ACSفي مدينة نيويورك
• اتصل على الرقم  911في حاالت الطوارئ
• ](877) KIDS-NYC [(877) 543-7692
• مكتب الدعم (212) 676-9421
لجنة حقوق اإلنسان ( )CHRفي مدينة نيويورك
• (718) 722-3131
إدارة شؤون المسنين ( )DFTAفي مدينة نيويورك
• اتصل على ( 311اطلب أخصائي الخدمات االجتماعية)
إدارة خدمات المحاربين القدامى ( )DVSفي مدينة نيويورك
• ](833) VETS-NYC [(833) 838-7692
إدارة تنمية الشباب والمجتمع ( )DYCDفي مدينة نيويورك
Youth Connect
• (800) 246-4646
إدارة الموارد البشرية ( )HRAفي مدينة نيويورك
• (877) 585-JOBSBusiness Link
][(877) 585-5627
• خط المعلومات (718) 557-1399
الخط الساخن لـ ( Safe Horizonالعنف المنزلي)
• اتصل على  911في حاالت الطوارئ
• ](800) 621-HOPE [(800) 621-4673

