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 األسئلة المتكررة

 

 هل يمكن لألطفال غير الحاصلين على مستندات إقامة قانونية االلتحاق بمدرسة في مدينة نيويورك؟

سنوات أو من  4الهجرة. األطفال في سن نعم. يتمتع كل طفل بالحق في الحصول على تعليم بمدرسة عامة بصرف النظر عن وضعية 

سنوات، يتمتعون باألهلية لاللتحاق بصف ما قبل الروضة ويتمتع جميع المقيمين بحق المداومة في مدرسة عامة من سن  4سيبلغون سن 

بطرح أسئلة تتعلق لن يقوم موظفو إدارة التعليم  سنة. 21سنوات وحتى التخرج أو حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغون فيه سن  5

 بوضعية الهجرة. وإذا عرفوا بوضعية الهجرة فيتعين عليهم إبقائها سرية.

 هل يمكنني زيارة مدرسة طفلي إذا كنت ال أحمل مستندات إقامة قانونية؟

ية مدينة بطاقة هونعم. لزيارة مدرسة تابعة إلدارة التعليم، فأنت تحتاج إلى إثبات شخصية قانوني يحمل صورتك. تقبل إدارة التعليم 

( كإثبات للهوية، وهي بطاقة هوية مجانية محلية مجانية تصدرها بلدية مدينة نيويورك لجميع سكان المدينة. ال تقوم IDNYCنيويورك )

( مجاناً IDNYCيمكنكم التسجيل للحصول على بطاقة هوية مدينة نيويورك )  ( بجمع معلومات تتعلق بوضعية الهجرة.IDNYCبطاقة )

 .www.nyc.gov/idnyc الرابط التالي  عبر

 هل يتعين علي القلق بشأن الترحيل؟  أنا لست مواطناً أمريكياً.

 إذا كنتم غير متأكدين حول تأثير حالة فردية بخصوصية تختلف عن غيرها.إن قانون الهجرة يمكن أن يكون معقداً للغاية وتتمتع كل 

التحديثات األخيرة المتعلقة بالهجرة على قدرتكم على البقاء والعمل بصورة قانونية في الواليات المتحدة، فيتعين عليكم استشارة محام 

" للحصول على موعد ActionNYCوقولوا " 311تعالمات اتصلوا بهاتف االس متخصص في شؤون الهجرة لفهم الخيارات المتاحة لكم.

 للمساعدة القانونية اآلمنة والمجانية.

ن الحظر الذي فرضه أو اليمن. هي يتعين علي القلق بشأعائلتي من العراق أو سوريا أو إيران أو السودان أو الصومال أو ليبيا 

 الرئيس على الهجرة من هذه الدول؟

إذا كنتم   الحصول على تعليم بمدرسة عامة بصرف النظر عن األصل الوطني. ومرسوم الرئيس ال يغير ذلك.يتمتع كل طفل بالحق في 

تشعر بالقلق حول كيفية تأثير مرسوم الرئيس على قدرتكم أو قدرة أفراد عائلتكم على البقاء في الواليات المتحدة أو السفر، نرجو 

  " لتحديد موعد للحصول مساعدة قانونية آمنة ومجانية تتعلق بالهجرة.ActionNYC"وقولوا  311االتصال برقم هاتف االستعالمات  

، 844-326-4940، نرجو االتصال برقم الهاتف مساعدة طارئة فقطكان أحد أفراد عائلتكم قد تم اعتقاله حالياً وتحتاجون إلى إذا  

  للتحدث مع محام متطوع بمطار جون كيندي الدولي.

 في إنفاذ قوانين الهجرة؟هل تشارك المدينة 

لى إن سياسة الحفاظ ع قانون الهجرة. إنفاذالحكومة الفيدرالية هل التي تتولى   إن بلدية المدينة ال تقوم بإجراءات إنفاذ قانون الهجرة.

ب كان آمن ومرحالسرية التي تتبعها بلدية المدينة، والتي تحمي وضعية الهجرة ومعلومات شخصية اخرى، تهدف إلى إبقاء المدينة كم

 بالمقيمين، بما فيهم المهاجرين غير الحاصلين على مستندات إقامة قانونية.

 هل يمكنني أن اشعر باألمان عند االتصال بالشرطة لطلب المساعدة؟

خرين الذين ( ال تسأل عن وضعية الهجرة الخاصة بضحايا الجرائم أو الشهود أو األفراد اآلNYPDنعم. إن إدارة شرطة مدينة نيويورك )

أي شخص وقع ضحية لجريمة، بما في ذلك جرائم الكراهية، يتعين عليه االتصال بإدارة شرطة مدينة نيويورك   يطلبون المساعدة.

(NYPD على رقم الهاتف )أو االتصال بفرقة مكافحة جرائم الكراهية التابعة إلدارة الشرطة مباشرة على رقم الهاتف 911 

5267-610 (646 .) 
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 مكنني الحصول على مساعدة قانونية بشأن الهجرة؟أين ي

 " للحصول على موعد للمساعدة القانونية اآلمنة والمجانية.ActionNYCوقولوا " 311اتصلوا بهاتف االستعالمات 

احصلوا على المساعدة فقط من محامي هجرة   توخوا الحذر من مقدمي خدمات الهجرة غير المرخصين والذين يستغلون عمالءهم.

 مرخص ومأتمن أو ممثل معتمد.

 ما هي أنواع خدمات المدينة المتوفرة لي ولعائلتي؟

تتوفر معظم خدمات المدينة لجميع سكان مدينة نيويورك، بما في ذلك المهاجرين غير الحاصلين على مستندات إقامة قانونية، مثل الذهاب 

المدينة بطرح اسئلة تتعلق بوضعية الهجرة إال  موظفولن يقوم   خرى.إلى المدرسة أو استخدم منظومة الرعاية الصحية أو الخدمات األ

 ويجب عليهم الحفاظ على خصوصية وضعية الهجرة.  إذا كان ذلك ضرورياً للقيام بعملهم.

 ( بطاقة هوية مدينة نيويوركIDNYC) - ( بطاقة هوية مدينة نيويوركIDNYC) المدينة بلدية من صادرة هوية بطاقة هي 
يمكنكم تحديد موعد عبر   ( بجمع معلومات تتعلق بوضعية الهجرة.IDNYCال تقوم بطاقة ).  نيويورك مدينة سكان لجميع

 .www.nyc.gov/idnycالرابط التالي: 

 الرعاية الصحية 
o  في جميع المستشفيات والعيادات العامة، وفي عيادات أخرى بأسعار  الطارئةتتوفر الرعاية الصحية الطارئة وغير

 ، للحصول على مزيد من المعلومات.311اتصلوا برقم هاتف االستعالمات   في المتناول.

o ( خدمةNYC Well هي خدمة مجانية وسرية توفر الرعاية الصحية العقلية )لغة وفي أي وقت على  200من  بأكثر

، أو زوروا 65173" على الرقم WELL، أو أبعثوا بكلمة "NYC-Well-888-1اتصلوا برقم الهاتف   مدار اليوم.

 www.nyc.gov/nycwellالموقع اإللكتروني التالي: 

 سنة أن يحصلوا  12أسابيع وحتى  6يمكن للعائالت المنخفضة الدخل والتي لديها أطفال في سن من  - خدمة رعاية األطفال

، للحصول على مزيد من 311اتصلوا برقم هاتف االستعالمات  على خدمة رعاية األطفال مجانا أو بتكلفة مخفضة. 

 المعلومات.

 حاء مدينة نيويورك أطعمة مجانية لألفراد من ذوي توفر مواقع في جميع أن - الطعام والمأوى في حاالت الطوارئ

اتصلوا برقم هاتف   ( أن يساعد المقيمون في تجنب دخول منظومة المأوى.Homebaseيمكن لبرنامج )  الحاجة.

 ، للحصول على مزيد من المعلومات.311االستعالمات 

 
 للتمييز أو التحرش؟ما الذي يتعين علي القيام به إذا شعرت بأنني أو طفلي قد وقعنا ضحية 

يتمتع سكان مدينة نيويورك بالحق في عدم التعرض للتمييز غير القانوني واالنتقام والتحرش في مكان العمل، ومكان السكن واألماكن 

ام ترللحصول على مزيد من المعلومات أو لإلبالغ عن حادثة، نرجو االتصال بمنسق برنامج )االح  العامة، بما في ذلك المدارس العامة.

أو اتصلوا بالخط الساخن لمفوضية مدينة نيويورك لشؤون حقوق  311اتصلوا برقم هاتف االستعالمات  ( بالمدرسة، أوRFAللجميع/

 (.718) 722-3131اإلنسان على رقم الهاتف 
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