في مدينة نيويورك ال يتم
التسامح مع الكراهية أو التمييز
على أساس العرق أو األصل
الوطني أو أي خصائص أخرى.
إذا تعرضت أنت أو شخص تعرفه للمضايقة أو االعتداء الجسدي بسبب هويتك،
بما يشمل خصائص العرق أو األصل أو الدين ،فيرجى االتصال بالرقم .911
لن يسأل ضباط  NYPDعن حالة الهجرة ألي شخص يطلب المساعدة،
ويمكن تقديم المساعدة اللغوية للمتصل .وبإمكان الضباط أيضًا المساعدة
في توصيل األفراد بخدمات دعم الضحايا المتاحة لهم.

عالوة على ذلك ،يمكنك االتصال بأحد المحامين في برنامج مساعدة ضحايا
الجريمة للتعامل مع اآلثار العاطفية والجسدية والمالية للجريمة واستكشاف
الخيارات المتاحة األخرى .اتصل بالخط الساخن لجميع الجرائم على الرقم
) 1-866-689-HELP (4357جهاز اتصاالت ضعاف السمع:
.866-604-5350

إذا تعرضت أنت أو شخص تعرفه للمضايقة أو التمييز من جانب شركة أو صاحب
عمل أو مالك عقار بسبب هويتك ،فيُرجى االتصال بالرقم  311وق ْل “حقوق اإلنسان”.
أنت تتمتع بالحماية ضد التمييز في السكن أو في العمل أو في األماكن العامة على أساس العرق أو األصل الوطني أو العمر أو حالة الهجرة أو اإلعاقة أو
الفئات المحمية األخرى بموجب قانون حقوق اإلنسان لمدينة نيويورك .وتُعد لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك الجهة ال ُمكلَفة بإنفاذ هذا القانون .وقد يُفرض
على المنتهكين دفع غرامات و/أو تعويضات للضحايا.

هل تحتاج للمساعدة بشأن الهجرة؟
يمكن لجميع المقيمين في مدينة نيويورك ،بصرف النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم ،االتصال على الخط الساخن لبرنامج  ActionNYCللحصول على
المساعدة القانونية بشأن الهجرة مجانًا وبشكل آمن .اتصل بالخط الساخن لبرنامج  ActionNYCعلى الرقم  ،1-800-354-0365أو اتصل بالرقم 311
وق ْل “.”ActionNYC

هل تبحث عن الدعم للصحة العقلية؟
برنامج  NYC Wellمتاح أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك المتعلقة بالصحة
العقلية .يوفر البرنامج مستشارين مدربين يقدمون الدعم السري على مدار الساعة
طوال أيام األسبوع بأكثر من  200لغة .اتصل على ،888-NYC-WELL
أو أرسل كلمة “ ”WELLإلى  65173أو تحدث عبر المراسلة الفورية على
الموقع .nyc.gov/nycwell
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