
موارد مفيدة:

للوصول إىل خدمات قانونية مجانية وآمنة متعلقة بالهجرة بلغتك، اتصل بالرقم 311 وقل   •
"ActionNYC"

لإلبالغ عن حوادث االحتيال المتعلقة بالهجرة والمخططات ضد المهاجرين، اتصل بالخط   •
 الساخن لمساعدة األمريكيين الجدد - التابع لمكتب األمريكيين الجدد بوالية نيويورك 

)New York State Office for New Americans( عىل الرقم 1-800-566-7636  

ال تقع ضحية االحتيال في مسائل الهجرة
إذا كنت بحاجة إىل مشورة قانونية بشأن الهجرة، فما عليك سوى زيارة محاٍم أو شخص معتمد من وزارة 

 .DOJ أو إحدى المنظمات المعترف بها من )U.S. Department of Justice, DOJ( العدل األمريكية
 يمكنك العثور عىل قائمة بأسماء مقدمي الخدمات المعتمدين والمعترف بهم عبر

www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports

 قانون الهجرة معقد بشكل كبير. احذر من مقدمي خدمات الهجرة المحتالين الذين قد يظهرون عكس 
ذلك ويقدمون لك وعوًدا كاذبة.  

احذر من الوعود الكاذبة، مثل:
طريقة سهلة للحصول عىل البطاقة الخضراء  •

طريقة للحصول عىل تصريح عمل أو تأشيرة عىل الفور   •
العبارات التي تطمئن إىل عدم وجود مخاطر أو عواقب   •

اّدعاء التمتع بنفوذ خاص لدى سلطات الهجرة    • 

ما الذي ينبغي عدم القيام به:
ال تدفع مقابل نماذج طلبات التقدم الحكومية - النماذج مجانية ويمكن تنزيلها عبر اإلنترنت من   •

www.uscis.gov/forms الرابط

ال تقدم الوثائق األصلية - بداًل من ذلك قّدم نسخًا فقط   •
ال توّقع عىل أي نماذج فارغة أو غير مستوفية البيانات    •

ال توّقع عىل أوراق، أو نماذج متعلقة بالهجرة، أو عقود ال تفهمها تماًما  • 

ما الذي ينبغي القيام به:
اطرح أسئلة دائًما – حتى إذا كانت معرفتك بمقدم الخدمات جاءت بتوصية من أحد أفراد   •

األسرة أو صديق، يجب أن تشعر بالثقة تجاه مقدم الخدمات

DOJ اطلب إثباًتا عىل أن مقدم الخدمات محاٍم معتمد أو جهة معتمدة/معترف بها من  •
اطلب رأًيا ثانًيا   •

ال تتعامل إال مع مقدمي الخدمات الذين لهم عناوين عىل أرض الواقع  •
اطلب الحصول عىل اتفاقية خدمات مكتوبة تحمل توقيع مقدم الخدمات - واقرأ االتفاقية   • 

قبل التوقيع عليها، واحتفظ بالنسخة الموّقعة معك 

احصل عىل نسخ من المستندات التي تم إعدادها لك   •
اطلب الحصول عىل إيصال مكتوب يشتمل عىل اسم مقدم الخدمات وعنوانه  • 
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