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مة   ُمقدِّ
 

ب على العدید من البرامج والخدمات المتاحة لك أثناء احتجازك في إحدى منشآت إدارة اإلصالحیات، سیُطلعك ھذا الكتی
مع ھذا الدلیل.  أن تكون قد تلقیتھ الذي یجبكما تنشر القواعد التي یجب علیك اتباعھا في دلیل القواعد لألفراد المحتجزین، 

 وظفین في أسرع وقت ممكن.وإذا لم تتلق دلیل القواعد، فیجب علیك إخطار أحد الم
 

" أو اإلدارة)، یُسند إلیك بمجرد دخولك رقم DOCعندما تدخل إلى إحدى منشآت إدارة اإلصالحیات (المشار إلیھا باسم "
، ویسمى برقم "السجل والحالة". ستحصل على بطاقة ھویة یجب أن تكون معك في جمیع األوقات، ویجب DOCمعّرف 

 تغادر فیھ منطقة إقامتك.أن تُرى بسھولة في أي وقت 
 

فإذا كنت ضحیة أي تھدیدات أو عنف فعلي، أو كنت تشعر بعدم األمان،  یحق لك قضاء مدة احتجازك بأمان داخل السجن،
سبالً للمساعدة. للحصول على مزید من المعلومات، اقرأ القسم المعنون  DOCأو تعتقد أنك قد تؤذي نفسك، توفر 

  ".السالمة وخدمات الضحایا"
 

، غیر أن اإلدارة تقدم العدید من DOCعلى الرغم من أن السالمة واألمن یحتالن دائًما المرتبة األولى في أولویات منشآت 
ویرجى  فضالً عن فرص العمل. واالستشاریة،البرامج والخدمات القیمة، بما في ذلك البرامج الصحیة والتعلیمیة والمھنیة 

البرامج في كل منشأة وال یكون الجمیع مؤھلین لكل برنامج، إذا كنت مھتًما بأحد البرامج، مالحظة أنھ ال یتم تقدیم كل ھذه 
 فیرجى إخطار أحد الموظفین.

 
. ویرد شرح أكثر تفصیالً في الصفحات DOCتوفر ھذه المقدمة لمحة موجزة عن بعض البرامج والخدمات التي تقدمھا 

البرامج التابع للمنشأة التي تُحتجز فیھا. وللذھاب إلى مكتب البرامج، اطلب التالیة. ویمكنك أیًضا معرفة المزید من مكتب 
 القسیمة وأعدھا إلى مسؤول منطقة اإلیواء. مقابلة، أكملمن مسؤول منطقة اإلیواء لدیك الحصول على قسیمة 

 
 

 DOCنظرة عامة على برامج وخدمات 
 

 التعلیم
 

برامج لتعلیم الكبار للطالب  أیًضابعض المنشآت  لدى .دمات التعلیمیةعاًما، فستتاح لك الخ 21إذا كان عمرك أقل من 
 من ھذا الكتیب.  "الخدمات التعلیمیة"عاًما. لمعرفة المزید، اقرأ قسم  21الذین تزید أعمارھم عن 

  
 األحداث األسریة 

 
الزواج، أو كنت ترغب في إذا كان ھناك حدث مھم في أسرتك (مثل الوفاة أو مرض شدید الخطورة)، أو كنت ترغب في 

زیارة أطفالك الحاصلین على الرعایة البدیلة، فیمكنك االتصال بالمستشار القانوني في المنشأة التي تحتجز بھا. لمعرفة 
" من ھذا الكتیب. ولمعرفة المزید حول الخدمات التي یقدمھا المستشارون القانونیون، األحداث األسریةالمزید، اقرأ قسم "

 ".الخدمات االستشاریةاقرأ قسم "
 

 الخدمات الطبیة/خدمات الصحة العقلیة.
 
یمكن عرضك على طبیب، أو مساعد طبیب، أو اختصاصي الصحة العقلیة، أو طبیب أسنان من خالل التسجیل للحصول 

 ر.وفي حالة الطوارئ، اطلب من مسؤول اإلیواء مساعدتك في الوصول إلى الطبیب على الفو على االستدعاء المرضي.
، المناعة البشریةأو كنت ترغب في إجراء اختبار طوعي لفیروس نقص  المناعة البشریةإذا كنت مصابًا بفیروس نقص 

یمكنھ مساعدتك في إجراء اختبار أو الحصول على  البشریة فتضم المنشأة مستشاًرا مختًصا بشؤون فیروس نقص المناعة
  " من ھذا الكتیب.حیةالخدمات الص"األدویة. لمعرفة المزید، اقرأ قسم 
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 الخدمات الدینیة
 

وتقدم كل منشأة  یعمل رجال الدین من الدیانات الیھودیة، واإلسالمیة، والكاثولیكیة، والبروتستانتیة في اإلدارة بكل منشأة.
المنشأة  في حالة عدم وجود ممثل لدیانتك، فاطلب التحدث إلى المسؤول الدیني في خدمات منتظمة لجمیع العقائد األربعة.

  " من ھذا الكتیب.الحقوق الدینیة"وسیتعامل مع أي طلبات قد تكون لدیك. لمعرفة المزید، اقرأ قسم 
 

  المكتبات القانونیة
 

؛ إذ تضم كل منشأة مكتبة قانونیة یحق لك DOCتتاح لك الفرصة إلجراء أبحاث قانونیة أثناء احتجازك في أي من منشآت 
وتضم المكتبة القانونیة  اعتین في الیوم، لمدة خمسة أیام في األسبوع، من الثالثاء إلى السبت.استخدامھا لمدة ال تقل عن س

أیًضا نسًخا من القواعد وأوامر المحكمة التي تصف حقوقك في السجن، بما في ذلك المعاییر الدنیا لمجلس مدینة نیویورك 
ترد التفاصیل حول كیفیة  .DOCحیات، وبعض من توجیھات لإلصالحیات، والمعاییر الدنیا للجنة الوالیة المعنیة باإلصال

" في المكتبة القانونیة"الوصول إلى مكتبة القانون، بما في ذلك كیفیة الوصول إلیھا ومتى یمكنك الذھاب إلیھا، في قسم 
 ھذا الكتیب.

 
 إجراءات التظلم

 
و قائد المنطقة، أو المستشار، أو المنسق القانوني، إذا كانت لدیك مشكلة ال یمكن حلھا بعد أن تحدثت مع مسؤول اإلیواء، أ

 فیجوز لك تقدیم شكوى كتابیة إلى منسق التظلم في المنشأة الذي سیرشدك بشأن الخطوات المؤدیة إلى اتخاذ قرار رسمي.
أو تصرفات ویمكنك تقدیم شكوى بشأن األشیاء التي تؤثر فیك بشكل مباشر، مثل سیاسات اإلدارة، وكیفیة تنفیذ السیاسات 

 " من ھذا الكتیب.إجراءات التظلم"شخص آخر، بما في ذلك أحد الموظفین. لمعرفة المزید، راجع قسم 
 

 برامج وتخطیط إطالق السراح 
 
تقدم اإلدارة مجموعة من البرامج باإلضافة إلى الدعم الفردي إلعدادك إلطالق سراحك من االحتجاز لدینا. یتمثل الھدف 

دعم ھذه في مساعدتك على اكتساب مھارات جدیدة، واستكشاف اھتمامات جدیدة، وتوصیلك بالموارد من البرامج وسبل ال
) Reentry Brochureالمفیدة داخل مجتمعك. یجب أن تكون قد استلمت نسخة من كتیب العودة لالندماج في المجتمع (

بوبة حسب الحي، التي یمكن أن تساعدك في ویتضمن ھذا المورد قائمة بالمنظمات، الم عند دخولك إحدى منشآت اإلدارة.
الحصول على وظیفة، وإسكان، ومخصصات، ومجاالت الحاجة المحتملة األخرى عند إطالق سراحك. وبمجرد إطالق 

العودة  كتیب مفید للموارد المجتمعیة. إذا لم تتلق "، وھو دلیلConnectionsتتلقى أیًضا كتاب الروابط "سوف سراحك، 
" من "التخطیط إلطالق السراح ، فاطلب من مستشار اإلصالحیة نسخة. لمعرفة المزید، راجع قسممجتمعلالندماج في ال

 ھذا الكتیب.
 

أنھ یحتوي على معلومات قیمة، ستدعم سالمتك وكذلك  نعتقد اإلدارة، نحننأمل أن یدعمك ھذا الكتیب في الوصول إلى خدمات وبرامج 
نایة، وإذا كانت لدیك أي أسئلة، فاسأل أحد الموظفین الذین یرتدون الزي الرسمي.سالمة من حولك. یرجى قراءة الكتیب بع



 4 

  فیما یلي بعض األسئلة التي تُطرح كثیًرا، والصفحات التي یمكن من خاللھا العثور على إجابات لھا في ھذا الكتیب.األسئلة الشائعة: 
 

 ) 27كیف یمكن ألسرتي أو أصدقائي وضع أموال في حسابي؟ ( .1
 )39عدد المرات التي یمكنني استخدام الھاتف فیھا؟ ( كم .2
 )29ما الذي یتعین على فعلھ إذا لم أشعر باألمان؟ ( .3
 )11المالبس التي یُسمح لي بارتدائھا؟ ما الذي ال یمكنني ارتداؤه؟ (ھي ما  .4
 )11المتعلقات التي یُسمح لي بأخذھا معي؟ (ھي ما  .5
 )16سمح لي بتلقیھا؟ (أنواع الطرود ورسائل البرید التي یُ ھي ما  .6
 )16ھل یقرأ أي شخص رسائل البرید قبل أن أفتحھا؟ ( .7
 )23المساعدة التي یمكنني الحصول علیھا وبمن أتصل إذا كان لدي إعاقة ( .8
 )24ما الذي یمكنني فعلھ إذا كان لدي إعاقة تحول دون دخولي مكان االستحمام؟ ( .9

 )35یاة بعد الخروج من السجن؟ (ھل ھناك برامج متاحة لمساعدتي في االستعداد للح .10
 )35كم عدد الزیارات التي یمكنني الحصول علیھا خالل األسبوع؟ ( .11
 )18ھل یتم حبسي في زنزانتي طوال الیوم؟ ( .12
 ) 40ھل یمكنني العمل على دراسة قضیتي أثناء سجني؟ ( .13
 )23ھل یُسمح بالتدخین في السجن؟ ( .14
 دلیل القواعد لألفراد المحتجزین)األشیاء التي تعد بضائع محظورة؟ (راجع ھي ما  .15
 )ما الذي یحدث إن ُضبطت متلبًسا ببضائع محظورة؟ (راجع دلیل القواعد لألفراد المحتجزین .16
 )21ما الذي یحدث إن ُضبطت متلبًسا بسالح؟ ( .17
فراد لم قد یتعرض شخص لإلبالغ الكتابي عن مخالفة لھ (انتھاك قاعدة من قواعد اإلدارة)؟ (راجع دلیل القواعد لأل .18

 المحتجزین)
 ما الذي یحدث إذا تلقیت مخالفة؟ (راجع دلیل القواعد لألفراد المحتجزین) .19
 )27أین یمكنني شراء المواد الغذائیة أو مزیل العرق أو غیرھا من المواد وكم من المرات یُسمح لي بشرائھا؟ ( .20
 )33ھل من الممكن الحصول على نظام غذائي خاص؟ ( .21
 )32إذا شعرت باإلعیاء؟ ( ما الذي یتعین علّي فعلھ .22
 )20كم عدد المرات التي یُسمح لي فیھا بممارسة األنشطة الترفیھیة في الھواء الطلق؟ ( .23
 )22ھل یمكن ألطفالي زیارتي في السجن؟ ھل یمكن ألطفالي الخاضعین للرعایة البدیلة زیارتي في السجن؟ ( .24
 )33كیف یمكنني التقدم بطلب للزواج وأنا في السجن؟ ( .25
 )26مكنني حضور جنازة أحد أفراد األسرة أو زیارة أحد األقارب المصابین بمرض شدید؟ (ھل ی .26
 )7إن كان لدي شكوى؟ ( إلیھ الذي أتحدثمن  .27
وھل  ماذا یعني تصنیفي األمني؟ كیف یتم تصنیف أحد األشخاص بأنھ فرد خاضع "لألمن المشدد" في االحتجاز؟ .28

 )21ھناك طریقة لتغییر ذلك؟ (
 )14راحي، كیف یمكنني استالم أموالي وممتلكاتي؟ (بعد إطالق س .29
 ) 24ھل یمكنني حضور القداس العادي أثناء وجودي في السجن؟ ( .30
." (أو اختبار تطویر التعلیم العام T.A.S.Cھل یمكنني السعي للحصول على اختبار تقییم إكمال المرحلة الثانویة " .31

"G.E.D) 29.") أثناء احتجازي في السجن؟( 
 )10م بطلب إلطالق سراحي قبل إكمال فترة عقوبتي؟ (كیف أتقد .32
 )20كیف یمكنني التصویت؟ ( .33
 )22كیف أسجل للعمل أثناء احتجازي في السجن؟ ( .34
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 جدول المحتویات
  

 رقم الصفحة
 

 76- الصحافة مع التواصل/اإلعالمیة االتصاالت
 107- التظلم إجراءات

 10 المشروط السبیل إخالء
 1110- والتلفاز الرادیو استخدام
 1311- بھا المسموح األشیاء
 14 مشددة حمایة تحت اإلیواء
 14 اإلشراف مشدد اإلیواء
 1514- السراح إطالق وتخطیط برامج

 15 الحضانة برنامج
 1816- )المراسالت( البرید
 18 منھا والخروج الزنزانة داخل البقاء

 19 العقلیة الصحة خدمات لمتلقي السراح إطالق تخطیط
 20 الترفیھ

 2120- التصویت
 2221- الحمراء البطاقة وضع أو/و المشدد التقیید

 22 سجنك أثناء التوظیف
 2322- البدیلة والرعایة الطفل حضانة

 23 التدخین حظر
 2423- اإلعاقة حقوق

 2524- الدینیة الحقوق
 2725- استشاریة خدمات
 2827- التعاونیة والمتاجر الحساب في اإلیداع خدمات

 2928- التعلیمیة الخدمات
 3229- والضحایا السالمة خدمات

 3332- الصحیة الخدمات
 33 الطعام خدمات
 3433- الزواج

 3534- المحامي زیارات
 3635- الزیارات

 37 الوقائیة الصحة
 37 التمییز ممارسة بدون المعاملة
 3837- الھاتف وأرقام العناوین

 38 االنتحار منع
 3938- المركزیة للمراقبة الخاضعة القضایا

 39 الھاتفیة المكالمات
 4140- ونیةالقان المرجعیة والمواد اللوازم :القانونیة المكتبة

 41 الممتلكات
 4241- الشخصیة النظافة
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 االتصاالت اإلعالمیة/التواصل مع الصحافة 
 

لتحدث إلى المراسلین أو وسائل اإلعالم، أي وسائل مطبوعة أو إلكترونیة لنقل المعلومات إلى أي جزء من یُسمح لك با
األخرى ومحطات الجمھور یتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، الصحف والمجالت الدوریة والكتب والمطبوعات 

كیة، واألخبار المقدمة عبر اإلنترنت أو المرخصة ومحطات التلفزیون، ووكاالت األنباء، والخدمات السل اإلذاعة
 المؤسسات الصحفیة، ووسائل التواصل االجتماعي.

 
یُسمح لك بإجراء مقابلة مع ممثل إعالمي یقدم لإلدارة بطاقة الھویة التي تثبت عملھ في إحدى وسائل اإلعالم كما ھو 

وموافقة، یسمح بالمقابلة. ال تحتسب المقابالت  موضح أدناه. قبل إجراء أي مقابلة، سیُطلب منك التوقیع على نموذج طلب
اإلعالمیة من عدد الزوار المسموح لك برؤیتھم. إذا وافقت على إجراء مقابلة، فیجب أن توافق على المقابلة كتابةً وأن تعید 

 نموذج موافقتك إلى موظف في وحدة اإلیواء الخاصة بك لعرضھ على مدیر المنشأة.
 

 ي" بأنھ:یُعّرف "الممثل اإلعالم
 

وأي من المساعدین، أو أفراد طاقم التصویر، أو زمالئھ الذین یرافقونھ،  إعالمیة أصیلةممثل معتمد لمؤسسة 
والذین یقدمون أوراق اعتماد صالحة تثبت انتماءھم إلى إحدى وسائل اإلعالم إلى النائب المفوض لشؤون 

، أو NYPDاالعتماد الصالحة تلك المقدمة من  ). قد تشمل أوراقOPI") في مكتب اإلعالم (DCPIاإلعالم ("
 وكالة إلنفاذ قانون الوالیة، أو بطاقة تعریف من المؤسسة اإلعالمیة الممثلة.

 
یجب على أي شخص محتجز یطلب إجراء مقابلة مع ممثل إعالمي، سواء سیتم تصویره أو سیجریھ شفھیًا، تقدیم ھذا 

ومكتب اإلعالم، باإلضافة إلى بیان الموافقة الموقع علیھ. یجب أن یتم توقیع ھذه الطلب كتابیًا إلى الضابط األعلى للمنشأة 
الموافقة أیًضا من قِبل محامي الشخص المحتجز و/أو الوالد أو الوصي القانوني، إذا لزم األمر (انظر أدناه). یحق لك 

یة، كما یحق لك إنھاء المقابلة أو رفض أي طلب مقابلة من ممثلي وسائل اإلعالم أو رفض المشاركة في زیارة إعالم
المشاركة في زیارة إعالمیة في أي وقت خالل جلسة المقابلة أو الزیارة اإلعالمیة. سیتم تحدید مواعید المقابالت اإلعالمیة 

لى وتقدیم اإلذن بھا من قِبل مكتب اإلعالم، وسیتم إجراؤھا في منطقة الزیارة أو في أي منطقة أخرى یحددھا الضابط األع
 .OPIللمنشأة و

 
أمر المحكمة فحصك لتقریر ما إذا كنت مؤھالً للمثول أمام المحكمة أم ال، فلن تحدد اإلدارة موعد  معتقالً ویتطلبإذا كنت 

 المقابلة اإلعالمیة إال إذا وافق محامیك.
 

ثاء) فقط، باستثناء أیام العطالت ما لم تتم الموافقة على خالف ذلك، تُعقد المقابالت في غیر أیام الزیارة (االثنین والثال
مساًء. ویجب أال یكون ھناك أكثر من  5:00صباًحا وحتى  9:00الرسمیة، وال تزید مدتھا عن ساعة واحدة بین الساعة 

 ) یومیًا لكل معتقل.1مقابلتین إعالمیتین لكل معتقل أسبوعیًا، وال تزید عن مقابلة واحدة (
 

أو خدمات إلزامیة یجب أن  أي ظھورجراء مقابلة إعالمیة، فستأخذ اإلدارة في االعتبار إذا وافقت اإلدارة على السماح بإ
 تحضرھا، وتحدد الموعد حتى ال یفوتك.

 
قد یتم رفض الوصول أو إعادة تحدید الموعد أو تقیید الوصول إذا قررت اإلدارة أن الزیارة ستؤدي بشكل غیر معقول: 

األمن أو سیر العمل الجید أو تعطیل العملیات أو تحمل الموظفین ألعباء أو التأثیر  إلى المساس بالخصوصیة أو السالمة أو
سلبًا في المحتجزین. ال یجوز إخضاع الشخص المحتجز الذي تمت مقابلتھ من قبل ممثلي وسائل اإلعالم لتأدیب إداري أو 

  أي إجراء ضار آخر بسبب مشاركتھ في المقابلة، أو اآلراء الواردة فیھا.
 

إلى مجلس اإلصالحیات بمدینة  التقدم بطعنإذا كانت المقابلة أو طلب المقابلة مقیدًا أو تم رفضھ أو إلغاؤه، فیمكنك 
 إذا تقدمت بالطعن، فیجب أن تكتب إلى كل من مجلس اإلصالحیات ومأمور المنشأة. نیویورك.
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عالم في اإلدارة، یرجى مراجعة "سیاسة الوصول لمزید من المعلومات التفصیلیة المتعلقة بسیاسة الوصول إلى وسائل اإل
 .nyc.gov/docإلى وسائل اإلعالم لدى إدارة اإلصالحیات بمدینة نیویورك" المتاحة على الموقع اإللكتروني لإلدارة: 

 
 
 

 إجراءات التظلم 
 

انت لدیك شكوى أو ) التابع لإلدارة متاًحا لمساعدتك إذا كOCGSیكون مكتب الخدمات الدستوریة وخدمات التظلم (
إذا لم تتمكن من حل المشكالت التي تھمك من خالل التحدث مع األشخاص  مخاوف بشأن أي شيء یتعلق بسجنك.

إن إجراء التظلم ھو محاولة لحل النزاعات بشكل منصف وعادل ضمن  .OCGSالمعنیین، فیمكنك تقدیم شكوى إلى 
حل المشكالت المتعلقة بحادثة معینة أو المتعلقة بسیاسات اإلدارة أو كیفیة یمكنك استخدام إجراءات التظلم ل اللوائح الحالیة.

 تنفیذ السیاسات أو حقیقة أنھ ال توجد سیاسة أو قاعدة بشأن شيء ما یؤثر في سجنك.
 

 كیفیة تقدیم التظلم
 

مكتب التظلمات )، الذي یتوفر من خالل 7101أكمل "نموذج التظلم الفردي للمحتجز/المحكوم علیھ" (النموذج رقم 
وموظفیھ، وضباط منطقة اإلیواء، والمكتبات القانونیة، ومكتب البرامج. یجب علیك توقیع نموذج (نماذج) التظلم لبدء 

 التحقیق في شكواك.
 

. یجب تقدیم كل 311ال یمكنك تقدیم مشكالت متعددة في نموذج التظلم أو االتصال بالرقم  تدرج جمیع فئات التظلم أدناه.
 .شكل فردي، مما سیساعد في توفیر حل مناسب لك في الوقت المناسبتظلم ب

 
ثم قدّم التظلم من خالل تقدیمھ إلى موظف التظلم أثناء زیاراتھ لمنطقة اإلیواء، أو وضع التظلم في صندوق التظلمات، أو 

 إحضاره إلى مكتب التظلمات.
 

أو موظفي التظلمات، یمكن تقدیم التظلم باالتصال بالرقم  )،7101في حالة تعذر الوصول إلى نموذج التظلم (النموذج رقم 
. إذا كانت المشكلة مشكلة یمكن التظلم بشأنھا، كما ھو موضح في نموذج OCGS، وسترسل شكواك إلكترونیًا إلى 311

ظلم بشأنھا، التظلم، فسیتابع موظفو التظلمات معك لمناقشة مخاوفك. إذا كانت المشكلة التي اتصلت من أجلھا ال یمكن الت
 شكواك مباشرةً إلى الوحدة المناسبة للتعامل معھا.  OCGSفسیرسل موظفو 

 
 االنتقام

 
فیمكنك تقدیم شكوى بشأن ، بسبب شكوى قدمتھایحق لك تقدیم تظلم. إذا كنت تعتقد أن موظفي اإلدارة ینتقمون منك 

ن التظلم السابق الذي قدمتھ والشكوى بشأن الموظفین من خالل عملیة التظلم. یجب أن یكون ھناك بعض االرتباط بی
 الموظفین الدعاء االنتقام.

 
واالنتقام ھو أي فعل أو تھدید باتخاذ إجراء ضد فرد مسجون یشارك في عملیة تظلم. یُمنع منعًا باتًا انتقام موظفي اإلدارات 

قامیة، على سبیل المثال ال الحصر: من أي شخص لمشاركتھ في عملیة التظلم. تشمل السلوكیات التي یمكن اعتبارھا انت
 التھدیدات، أو التأنیب، أو المضایقة، أو الحرمان من امتیازات معینة. 

 
 إعادة التظلم

سیعاد إلیك التظلم ولن تتم معالجتھ إذا كان یندرج تحت الفئات الواردة في نموذج إعادة التظلم. یشمل ذلك على سبیل المثال 
، والشكاوى المتعلقة بالعملیة DOCموذج التظلم، وتقدیم مشكالت خارج اختصاص ال الحصر: رفض التوقیع على ن

 ) أیام عمل إلعادة تقدیم تظلمك.5التأدیبیة، وما إلى ذلك. إذا أعید تظلمك إلیك، فیتاح لك خمسة (
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 الموعد النھائي لتقدیم التظلم
 

سبوع والعطالت الرسمیة) من وقت وقوع الحدث أیام (باستثناء عطالت نھایة األ 10یجب علیك تقدیم تظلمك في غضون 
 أو المشكلة التي تشكو من حدوثھا، أو من وقت تنامي وقوع المشكلة إلى علمك.

 
 كیفیة سیر عملیة التظلم

 
بعد التوقیع ووضع تظلمك في صندوق التظلمات أو تقدیمھ إلى موظفي التظلمات، سیوقع موظفو الخطوة األولى: 

نسخة من نموذج إفادتك كإیصال في غضون یومي عمل. بعد ذلك،  والوقت، ویقدمواھا التاریخ علی التظلمات، ویطبعوا
) أیام عمل للتحقیق وتقدیم قرار 7حلھ. یتاح لموظفي التظلم سبعة ( تظلمك وسوف یحاولواسیحقق موظفو المظالم في 

) 7من موظفي المظالم في غضون سبعة ( رسمي لك. إذا لم تكن راضیًا عن القرار الرسمي، أو لم تتلق ردًا على شكواك
 أیام (باستثناء عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة)، فیجوز لك طلب الطعن لدى المأمور.

 
) عمل لتقرر ما إذا كنت 2إذا لم تكن راضیًا عن قرار موظفي التظلم، فیُتاح لك یوما (المأمور:  مستوى -الخطوة الثانیة 

ى المأمور أم ال. إذا كان األمر كذلك، فحدد اختیارك في نموذج القرار، ووقعھ وأعده إلى موظفي ترغب في التقدم بطلب إل
 ) أیام عمل لتأكید أو رفض قرار موظفي التظلم وتقدیم نتائج قرارھم.5التظلم. یتاح للمأمور خمسة (

 
) عمل 2المأمور، فیُتاح لك یوما ( إذا لم تكن راضیًا عن القرار الصادر عن مستوى مساعد الرئیس: -الخطوة الثالثة 

لتقرر ما إذا كنت ترغب في التقدم بطلب إلى مساعد الرئیس. إذا كان األمر كذلك، فحدد اختیارك في نموذج قرار المأمور، 
) أیام عمل لتأكید أو رفض قرار المأمور وتزویدك بنتیجة 5ووقعھ وأعده إلى موظفي التظلم. یتاح لمساعد الرئیس خمسة (

 ره.قرا
 

إذا لم تكن راضیًا عن القرار المقدم من مساعد الرئیس، ): CORCلجنة مراجعة المكتب المركزي ( -الخطوة الرابعة 
. إذا كان األمر كذلك، فحدد اختیارك في نموذج CORC) عمل لتقرر ما إذا كنت ترید التقدم بطلب إلى 2فیُتاح لك یوما (

) یوم عمل لتأكید أو رفض 15خمسة عشر ( CORCفي التظلم. یتاح لمجلس قرار مساعد الرئیس، ووقعھ وأعده إلى موظ
) الفرصة إلصدار توصیة بشأن BOCقرار مساعد الرئیس وتزویدك بنتیجة قرارھم. سیتم أیًضا منح مجلس التصحیح (

اص القرار النھائي بشأن تظلمات األشخ CORC. یتخذ مجلس CORCنتائج شكواك قبل اتخاذ القرار النھائي من 
 المحتجزین

 
 3376R-A ترد معلومات إضافیة حول إجراءات التظلم في التوجیھ

 
التظلم خالل الفترة الزمنیة المذكورة أعاله، فیمكنك االنتقال إلى عملیة من مستوى إذا لم تتلق ردًا على شكواك في أي 

 التظلم. عملیةالتالي من  المستوى
 

 3376R یة والعملیة لجمیع الخطوات الموجودة في اإلجراء في التوجیھترد معلومات أكثر تفصیالً حول األطر الزمن
 تتوفر نسخ من ھذا التوجیھ في مكتب التظلمات والمكتبة القانونیة.

 
 السریة وإمكانیة الوصول لذوي االحتیاجات الخاصة

 
 الالزمة ألولئك الذین ال ستقدم المساعدة .OCGSتعامل ملفات التظلم بسریة وتُحفظ في منطقة مغلقة لیستخدمھا موظفو 

 باللغة اإلنجلیزیة، ولذوي اإلعاقات، لالستعانة بإجراءات التظلم. یكتبوا أو یتحدثوا
 

 الشكاوى التي ال یمكن التظلم بشأنھا
 

 OCGSجمیع الشكاوى المستلمة، ومع ذلك، فال یمكن التظلم بشأن بعض المشكالت. ویعني ھذا أن  OCGSتعالج 
وتحیلھا إلى الوحدة المناسبة لمزید من التحقیق. على سبیل المثال، تشمل الشكاوى التي ال یمكن  ستعالج ھذه الشكاوى
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إلى المأمور لمزید من التحقیق. إذا  OCGSالتظلم بشأنھا الشكاوى المتعلقة بحالة التصنیف أو الموظفین، والتي ستحیلھا 
أم ال، فیرجى الرجوع إلى نموذج إفادة الشخص المحتجز أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت المشكلة یمكن التظلم بشأنھا 

ال یمكنك تقدیم شكوى حول عملیة تأدیبیة أو تلقي مخالفة. یمكنك الطعن في المخالفة من التحدث إلى موظفي التظلم. 
 خالل عملیة الطعن.

 
 أنھا.* یرجى مالحظة أنھ ال یمكنك الطعن إال في الفئات التي یمكن التظلم بش فئات التظلم

 فئات یمكن التظلم بشأنھا: 
 

 ) SRGوضع المجموعات المھددة لألمن ( .1
 المالبس  .2
 المتجر التعاوني  .3
 المراسالت/البرید  .4
 التوظیف  .5
 الشؤون البیئیة  .6
 الطعام .7
 حساب الشخص المحتجز .8
 مدة السجن .9

 غسل المالبس  .10
 المكتبة القانونیة .11
 الحالة الطبیة  .12
 الصحة العقلیة .13
 النظافة الشخصیة .14
 الھاتف .15
 البرامج .16
 الممتلكات .17
 الترفیھ .18
 الدین .19
 القواعد واللوائح .20
 المدرسة .21
 التفتیش .22
 الخدمات االجتماعیة .23
 النقل .24
 الزیارة .25
 غیر ذلك .26

 
 الفئات التي ال یمكن التظلم بشأنھا:

 
 ادعاءات االعتداء .1
 االعتداء الجنسي/التحرش الجنسي (قانون القضاء على االغتصاب في السجون) .2
 ادعاءات التحرش .3
 لموظفینالشكوى بشأن ا .4
 مشاحنات األشخاص المحتجزین .5
ممارسة شخص محتجز لالعتداء الجنسي/التحرش الجنسي (قانون القضاء على االغتصاب في السجون) على  .6

 شخص محتجز آخر
 ادعاءات التحرش اللفظي من قبل شخص محتجز بشخص محتجز آخر .7
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 وضع متلقي البضائع المحظورة عمدًا .8
 قة الحمراء، أو القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیةوضع التقیید المشدد، أو وضع البطا

 الطاقم الطبي/طاقم الصحة العقلیة .9
 طلب الحمایة في الحجز .10
 طلب ترتیبات تیسیریة بسبب اإلعاقة .11
 طلبات قانون حریة المعلومات .12
 اإلیواء  .13
 عملیة تظلم الشخص المحتجز .14
 غیر ذلك .15

 
 
 

 إخالء السبیل المشروط
 

) أو أكثر بالسجن لجریمة مؤھلة، وكانت الفترة أو الفترة المجمعة تزید عن 1دة واحدة (إذا كنت تقضي فترة عقوبة محد
) یوًما، فقد یخلى سبیلك، بناًء على الطلب وبعد إعادة النظر وموافقة مجلس والیة نیویورك إلخالء السبیل 90تسعین (

ا على األقل من ھذه المدة. ویجب أن ) یومً 60المشروط، مع خضوعك لإلشراف داخل المجتمع بعد الحكم لمدة ستین (
 ).LCR) یوًما قبل التقدم بطلب إلخالء السبیل المشروط المحلي (30تقضي فترة عقوبة ال تقل عن ثالثین (

 
طلب كتابي إلخالء السبیل المشروط المحلي، وتقدیم الطلب المكتمل إلى إدارة  علیك إكمال ، یجبلألخذ في االعتبار 

یمكن الحصول على طلب من مكتبة القانون في  ).NYS DOCCSف المجتمعي بوالیة نیویورك (اإلصالحیات واإلشرا
اقرأ الطلب بعنایة للتأكد من أنك تفھم تماًما الشروط التي یخضع لھا إخالء سبیلك  المنشأة اإلصالحیة التي تؤوى فیھا.

 وااللتزامات المفروضة علیك أثناء خضوعك لإلشراف بعد إخالء السبیل.
 

 رِسل طلبك إلى:أ
 

New York State Department of Corrections and Community Supervision - 
Community Supervision Operations Attn: 

The Harriman State Campus Building #2 
Washington Avenue 1220 

Albany, NY 12206-2050 
  

كن مستعدًا  مقابلة معك في المنشأة التي تؤوى فیھا. NYSDOCCSإذا كنت مؤھالً إلعادة النظر، فسیجري أحد موظفي 
وتقدیم وثائق المحكمة وسجالت الوضع تحت المراقبة، ومعلومات  NYSDOCCSللمشاركة الكاملة في المقابلة مع 

ظر فیھ إذا وافق الضابط على طلب إخالء السبیل المشروط المحلي، فسیقدم الطلب إلعادة الن السجل الجنائي عند الطلب.
 وستُزود بنسخة من قرار مجلس إخالء السبیل المشروط. إلى مجلس والیة نیویورك إلخالء السبیل المشروط.

 
 

 
 استخدام الرادیو والتلفاز 

 
العادیة أو یمثل تھدیدًا  األنشطة البشریةیُطلب من اإلدارة الحفاظ على بیئة ال یتداخل فیھا مستوى الضوضاء المعتاد مع 

 قد یُطلب منك خفض مستوى صوت الرادیو أو التلفاز. و السمع.على الصحة أ
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التلفاز في  إذا كنت تشاھد خالل جمیع فترات البقاء داخل الزنزانة. في الغرفة النھاریةیمكن الوصول إلى أجھزة التلفاز 
ذ قرار ووقعت مشكلة، فسیتخذ إذا لم تتمكنوا من اتخا فیما بینكم البرامج التي ستشاھدونھا. فسوف تقرروا الغرفة النھاریة،
  الموظف القرار.

 
 
 

 األشیاء المسموح بھا
 

یجب تزوید جمیع األشخاص المحتجزین لدى اإلدارة بمجموعتین من زي اإلدارة (أي قمیصین وسروالین) الذي یجب 
حذیة التي تقدمھا ) من األ1ارتداؤه طوال فترة احتجازھم في المنشأة. عند الدخول، یُقدم لكل شخص محتجز حذاء واحد (

 اإلدارة.

ھیئة محلفین أو سیحضر أحداثًا أسریة مھمة بارتداء عند اختیار یُسمح للشخص المحتجز الذي سیمثل أمام المحكمة أو 
 مالبس مدنیة. یتم تخزین المالبس المدنیة لألشخاص المحتجزین في مكان آمن من قبل المنشأة في جمیع األوقات األخرى. 
 

) أو أولئك الذین یصنفون بفئة مخاطر االنتحار MOیع المحتجزین الذي یُئَوون في وحدة المراقبة العقلیة (یُسمح لجم لن 
(وفقًا لما تحدده ھیئة الصحة العقلیة/الطاقم الطبي) بالحصول على أحزمة أو أربطة أو أربطة حذاء أو أي مواد أخرى 

  الفرد. على حسن معیشةتشكل خطًرا  یحددھا موظفو الصحة العقلیة/الطاقم الطبي من شأنھا أن
 

 المتعلقات الشخصیة المسموح بھا في منطقة اإلیواء:
  

 )1رداء حمام (
 )2بیجامتان (

 جوارب 4
 ) (*المشترى من المتجر التعاوني فقط*)1الحمام ( شبشب 
 أطقم من المالبس الداخلیة 4

 ) (لإلناث فقط)1معطف منزلي (
 ) (لإلناث فقط)2قمیصا نوم (

ویقتصر على المكلفین بمھام البناء أو قاعة الطعام أو  -اء برقبة عالیة (یتم تعیینھ للعمل فقط * المقدم من اإلدارة فقط حذ
 كوادر العمل الخاصة.)

) (یجب أن یتم التحقق من العیادة، ویجب أن تكون عامة، وال توجد بھا إطارات لمصمم نظارات شھیر، 1نظارات طبیة (
 المحتجزین في وحدة مراقبة معدنیة من قبل الطاقم الطبي.) وقد یقید األشخاص

 
المتعلقات الشخصیة التي سیتم االحتفاظ بھا مع الممتلكات المستخدمة فقط للمثول أمام المحكمة أو األحداث األسریة 

 المھمة:
 

لألفراد غیر مسموح بھ  -بوصة كحد أقصى)  2¼بوصة، بإبزیم صغیر  1½بحد أقصى العرض حزام (غیر مرن، 
 المحتجزین تحت مراقبة عقلیة

 بلوزات/قمصان (نوع ال ینتمي إلى زي موحد، ولیس أبیض، أو أزرق داكنًا أو یشبھ مالبس أي أفراد السجن) 4
 سترة بدلة/بلیزر (ال ینتمي إلى زي موحد، ولیس أبیض، أو أزرق داكنًا أو مموًھا) 1
 زرق داكنًا أو مموًھا)سراویل/بناطیل (ال ینتمي إلى زي موحد، ولیس أ 4

 ) 1حذاء (
 ) 1حذاء ریاضي (

 غیر مسموح بھما لفرد المراقبة العقلیة في الحجز -) 2رباطا حذاء (
 غیر مسموح بھ لألفراد المحتجزین تحت مراقبة عقلیة -ربطة عنق (لیست سوداء) 

 أثواب 4
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 جونالت (ال ینتمي إلى زي موحد، ولیس أزرق داكنًا) 4
 أو جوارب طویلة، أو جوارب للركبة (أو مزیج من األربعة) جوارب نسائیة، 4

 
، سیتم االحتفاظ بجمیع المتعلقات الشخصیة األخرى بأمان في ممتلكاتك في وقت عملیة DOCعند قبولك في حجز 

لى ، إال إذا اخترت إرسال المتعلق (المتعلقات) إDOCالقبول الجدیدة ولن یتم إعادتھا إلیك إال بعد خروجك من حجز 
 المنزل أو التخلص منھا بالكامل.

 یجب شراؤھا من المتجر التعاوني. الكمیات المسموح بھا موضحة أدناه: -أدوات الزینة 
 

 للحلق CHLORASEPTICمستحلب  10
 )1مزیل عرق (

 ) 1أنبوب مزیل الشعر (
 )1( مستحضر سائل 

 )1علبة من الشامبو (
 )1( منعم الشعر علبة من

 أو المقدمة من اإلدارة)قطع من الصابون ( 7
 أو المقدمة من اإلدارة) -فقط  RMSC) من المستلزمات الصحیة النسائیة (2علبتان (

 )1( طقم األسنان الصق
 ) من معجون األسنان (أو المقدم من اإلدارة)2أنبوبتان (

 ) (المقدمة من اإلدارة فقط)1فرشاة أسنان (
     

 المقدمة من اإلدارةالبیاضات، والمفروشات واألشیاء األخرى 
 

 ) 1مرتبة مغطاة بغطاء مقاوم للحریق (
 بطانیات (كمیة تكفي لتوفیر الراحة والدفء)

 ) (مع غطاء مقاوم للحریق)1وسادة (
 ) 1غطاء وسادة (

 )2مالءتان (
 ) 2منشفتان (

 ) 1منشفة صغیرة (
 

 المواد التعلیمیة (یمكن إرسالھا في طرود)
 

 أقالم رسم كربونیة 6
 إنشاءكتب  3

 ) (صمغیة أو مطاطیة أو للحبر)2ممحاتان (
 كراسات (رسم، وقانونیة، وكتابیة) 6
 أقالم رصاص (بدون مماحٍ، وبدون أجزاء معدنیة) 6

 ) (بدون حافة معدنیة أو أجزاء معدنیة)1مسطرة (
 )1حزمة ورق كتابة ( 1

 
 المنشورات

 
من المواد المطبوعة غیر المتعلقة بالقانون، بما  (”X 12” X 12 ”12) قدم مكعب 1یمكنك أن تحصل على ما یصل إلى 

في ذلك الكتب والمجالت والصحف والمجالت الدوریة والنشرات واإلعالنات وغیرھا من المقاالت المطبوعة، والتي 
ر األشیاء بشكل منظم لتجنب أن تشكل خطًرا على الصحة أو خط . یجب أن یتم تخزین ھذهأغلفة لینة أو صلبة تحتوي على

حریق. ال یوجد حد لكمیة المواد القانونیة التي یمكنك الحصول علیھا. عندما تكون المساحة في الزنزانة محدودة، تكون 
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ھناك حاجة إلى طریقة بدیلة لتخزین المواد القانونیة بأمان في أي مكان آخر في المؤسسة، شریطة أن یكون للشخص 
 المحتجز حق الوصول المنتظم إلى ھذه المواد. 

 
 األشیاء الترفیھیة

 
 ) (المقدمة من اإلدارة فقط)2لعبتان لوحیتان (

 ) (المقدمة من اإلدارة فقط)1علبة دومینو (
 مجموعة واحدة من أوراق اللعب غیر الُمغلفة (المقدمة من اإلدارة أو المتجر التعاوني فقط)

 
 التصویر الفوتوغرافي

  
تُثبت بمعجون األسنان أو أي مواد قد تجذب الحشرات أو القوارض. یمكن وضع الصور على أسطح المكاتب، بشرط أال 

یُحظر عرض صور فوتوغرافیة عاریة في منطقة ظاھرة لألشخاص الذین یمرون بالقرب من الزنزانة أو منطقة اإلیواء. 
 تُحظر الصور الفوریة (من كامیرا بوالروید).

 
 المواد الغذائیة 

 
ویجب تخزین جمیع  بھ في منطقة إیوائك ھو الطعام الذي تشتریھ من المتجر التعاوني. الطعام الوحید الذي یمكن أن تحتفظ

المواد الغذائیة في سلة المتجر التعاوني الخاصة بك. توخ الحذر في عدم إبقاء المواد الغذائیة لما بعد تاریخ انتھاء 
 رض.صالحیتھا، أو فتحھا لفترة طویلة، حتى ال تفسد أو تجذب الحشرات أو القوا

 
 متنوعة أشیاء 

 
 قد ترسل في طرود

 )1تقویم العام (
 

 ال یسمح بإرسالھا في طرود؛ 
 ) (المقدم من اإلدارة فقط)1كوب شرب (

 مظروفات (الشراء من المتجر التعاوني فقط) 10
 بطاقات تھنئة (الشراء من المتجر التعاوني فقط) 10
 " (الشراء من المتجر التعاوني فقط)AAبطاریات " 6
 ) (الشراء من المتجر التعاوني فقط)1رادیو/السماعة (ال

 ) (المقدمة من اإلدارة فقط)1إسفنجة (
 من اإلدارة فقط) للتنظیف، المقدمةأحواض استحمام (اثنان للتخزین، وواحد  3

 
ص محتجز یتم تزوید منظفات الغسیل والحبال من قبل اإلدارة لغسل المالبس وتجفیفھا. ال یجوز إتاحة أي حبال ألي شخ

 في وحدات المراقبة العقلیة أو یُصنف في فئة خطر االنتحار.
 

 األشیاء الدینیة 
 

ال تھدد سالمة أو أمن المؤسسة.  ھذه األشیاءدینیة بما في ذلك المالبس والقبعات ما دامت  أي أشیاءیمكنك ارتداء وامتالك 
والتاسلوت كوب، والطربوش، وغیرھا من أغطیة الرأس : التیفیلین، والكوفي، والیارمولكھ، ھذه األشیاءیمكن أن تشمل 

 الدینیة، السبحة/المعلقات الدینیة والنصوص الدینیة.
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 اإلیواء تحت حمایة مشددة

 
 تحتفظ اإلدارة بوحدات اإلیواء تحت حمایة مشددة إلیواء األشخاص بھدف حمایتھم أو لسالمة وأمن اآلخرین.

  
 الحمایة المشددة جمیع الخدمات بشكل منفصل عن وحدات اإلیواء العامة األخرى. في وحدات من یقیموایجب أن یتلقى 

تقدم وحدات اإلیواء تحت حمایة مشددة نفس الخدمات التي توفرھا وحدات اإلیواء العامة للنزالء، على سبیل المثال ساعة 
المرضي، والزیارات، والخدمات الدینیة، ) ألوقات الترفیھ في الھواء الطلق، والمكتبة القانونیة، واالستدعاء 1واحدة (

واألدویة، وأوقات البقاء في الزنزانة/الخروج من الزنزانة، وما إلى ذلك. إذا اعتقدت أنت أو اإلدارة أنك قد تحتاج إلى 
سیتم  .اإلیواء لكإیواء تحت حمایة مشددة، فسیتم تحویلك إلى وحدة إیواء تحت حمایة مشددة بینما تقیّم اإلدارة احتیاجات 

اتخاذ قرار في غضون یومي عمل بشأن ما إذا كان ینبغي أن یستمر ھذا اإلیداع أم ال. إذا قررت اإلدارة أن اإلیواء تحت 
 حمایة مشددة ضروري، فسیتم سؤالك عما إذا كنت توافق على ھذا اإلیواء أم ال. إذا لم توافق، فستعقد لك جلسة استماع.

 یتم وضعك في إیواء تحت حمایة مشددة غیر طوعي وإیواؤك وفقًا لذلك.بناًء على نتائج ھذه الجلسة، قد 
 

) تعیینك باإلیواء تحت حمایة OSIUإذا تقرر وجوب استمرار إلحاقك، فستراجع وحدة أمن العملیات واالستخبارات (
 یوًما بعد ذلك. 60ل یوًما من قرارھا المبدئي على وضعك في إیواء تحت حمایة مشددة، ثم مراجعة القرار ك 30مشددة بعد 

 
 
 

 اإلیواء مشدد اإلشراف
 

) وحدة إیواء لألشخاص المحتجزین الذین، بناًء على بیانات الفحص األمني ESHیُعتبر اإلیواء مشدد اإلشراف (
یجب أن یحصل  والمعلومات المتحقق من صحتھا، یشكلون تھدیدًا مؤكدًا على سالمة وأمن وحسن سیر العمل في المنشأة.

ص المحتجزون في اإلیواء مشدد اإلشراف على برامج تھدف إلى تسھیل إعادة التأھیل ومعالجة األسباب الجذریة األشخا
للعنف وتقلیل الكسل. ویشمل ذلك خلق حوافز للسلوك الجید داخل اإلیواء مشدد اإلشراف، وإعادة تأھیل األفراد المحتجزین 

("اإلیواء مشدد  1-16القسم ى البرامج المناسبة والعالج الالزم. انظر في وحدة اإلیواء مشدد اإلشراف، وتوفیر الوصول إل
 ) لمزید من المعلومات.BOCاإلشراف") من معاییر الحد األدنى لمجلس اإلصالحیات (

 
إذا كنت ال توافق على قرار إبقائك في اإلیواء مشدد اإلشراف، فیحق لك الطعن في ھذا القرار لدى نائب المأمور لإلیواء 

ویمكنك الطعن، في أي وقت آخر، إذا كان لدیك سبب  یوًما من استالمك للقرار. 21د اإلشراف في المنشأة في غضون مشد
ویمكن الحصول على نماذج الطعن من الموظفین  وجیھ وحقائق داعمة، بما في ذلك األدلة الجدیدة أو تغیر في الظروف.

نموذج الطعن  علیك إكمالإذا كنت ترید الطعن، فیجب  مشدد اإلشراف.الذین یرتدون الزي الموحد المعینین لوحدة اإلیواء 
یجب علیك وضع النموذج  الموضح بھ السبب الذي یبرر لما یتعین عدم بقائك في اإلیواء مشدد اإلشراف في اعتقادك.

سیجمع  دة." الموجود داخل الوحESH Appealsالمكتمل في الصندوق المغلق والمسمى طعون اإلیواء مشدد اإلشراف "
 موظفو مكتب نائب المأمور لإلیواء مشدد اإلشراف محتویات الصندوق المقفل یومیًا من االثنین إلى الجمعة.

 
 
 

 برامج وتخطیط إطالق السراح
   

وتشمل ھذه البرامج برامج تعلیمیة ومھنیة  یوجد لدى إدارة اإلصالحیات برامج مختلفة متاحة لك أثناء وجودك في السجن.
وضع في  ة وبرامج اإلرشاد وأنشطة اإلثراء. فیما یلي قائمة ببعض البرامج الرئیسیة المتاحة في معظم المنشآت.وترفیھی

لمعرفة المزید  االعتبار أن للبرامج المختلفة معاییر مختلفة وال یكون كل برنامج متاًحا لكل شخص أو متاًحا في كل سجن.
 موظفي البرامج في المنشأة. حول ھذه البرامج وغیرھا، تواصل مع مستشار أو
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، ستتاح لك فرصة مقابلة مستشار. یمكن DOC: أثناء وجودك في حجز االستشارة والخدمات االجتماعیة •
للمستشارین تقدیم الدعم لطلبات الحصول على الخدمات االجتماعیة التي قد تكون متاحة لكم. وسوفرون أیًضا 

 فردیة. اقرأ القسم الخاص بالخدمات االستشاریة لمعرفة المزید. الفرصة للمشاركة في االستشارة الجماعیة وال
لالطالع على  37: باإلضافة إلى إمكانیة الوصول إلى ساعة من الترفیھ الیومي (انظر الصفحة الترفیھ •

األنشطة المنظمة داخل مناطق اإلیواء وخارجھا، وفي قاعة األلعاب  DOCالتفاصیل)، ینظم موظفو الترفیھ في 
یة، وفي المناطق الترفیھیة الخارجیة. یشمل الترفیھ بطوالت كرة السلة، وألعاب الشطرنج، وبطوالت الریاض

  البستوني، وأونو، والتمارین المتنوعة.
والفنانون المجتمعیون مجموعة متنوعة من األنشطة مثل العروض  DOCیقدم موظفو  :الفنون اإلبداعیة •

 ضم إلى ھذه الفئات إلشباع اھتماماتك وتخفیف وطأة التوتر.ان والمسابقات الفنیة وغیر ذلك الكثیر.
مجموعة متنوعة من البرامج التي تمكن األفراد من إشباع  DOCتقدم الخدمات القائمة على االھتمامات:  •

اھتماماتھم الفریدة. بناًء على المنشأة، تشمل ھذه البرامج خدمات المكتبات العامة ومجموعات النقاش ودروس 
  ورش الكتابة اإلبداعیة وغیر ذلك الكثیر.الیوغا و

: إذا كنت من المحاربین القدامى، فقد تكون مؤھالً لتلقي خدمات متخصصة من إدارة خدمات المحاربین القدامى •
المحاربین القدامى ومن المنظمات األخرى التي تدعم المحاربین القدامى. لمعرفة المزید، یرجى سؤال أحد 

 .DOCموظفي 
تقدم برامج العودة لالندماج في المجتمع، التي صممت لدعمك أثناء سجنك  دة لالندماج في المجتمع:خدمات العو •

وبعد إخالء سبیلك، مجموعة متنوعة من ورش العمل حول االستعداد للوظیفة، والتعامل مع الغضب، والصحة 
السراح والتواصل مع  كما نقدم خدمات التخطیط إلطالق والعافیة، والتربیة، وغیر ذلك من الموضوعات.

المنظمات المجتمعیة التي یمكنھا مساعدتك في التوظیف والسكن واالحتیاجات األخرى التي قد تكون لدیك عند 
  إخالء سبیلك.

 
 موارد إضافیة للعودة لالندماج في المجتمع

 
ات لمساعدة األشخاص ، مع قوائم بالوكاالت التي تقدم معلومDOCیوجد أیًضا دلیالن للموارد، متاحان في منشآت 

(ما وراء الجسر)، یفترض أن یكون قد قدم إلیك عند  Beyond the Bridgeكتیب  العائدین إلى المجتمع بعد السجن.
دخولك. إذا لم تتلق نسخة، فاطلب من مستشارك الحصول على نسخة، والتي قد تأخذھا معك عند إطالق سراحك أو نقلك. 

(دلیل الصالت) من المكتبة القانونیة أو مكتب المستشار. ستتلقى أیًضا نسخة عند  Connections Guideیمكن استعارة 
  إخالء سبیلك.

 
إذا تم إخالء سبیلك ولم تتلق مساعدة التخطیط إلطالق السراح أثناء وجودك في السجن، فربما ال یزال بإمكانك الحصول 

سبیل السجناء". سیُطرح علیك بعض األسئلة للسماح وطلب "خدمات إخالء  311على المساعدة من خالل االتصال بالرقم 
 للمشغل بإحالتك إلى الخدمة المناسبة. 

 
 

 
 برنامج الحضانة

 
إذا كنِت حامالً، أو أنجبت، أو كنت محتجزة في السجن ولدیك رضیع یبلغ عمره أقل من عام أثناء وجودك في السجن، 

إذا تم قبولك في البرنامج،  معك حتى یبلغ الطفل عاًما واحدًا.لالحتفاظ برضیعك  RMSCفیمكنك التقدم بطلب إلى حضانة 
فسیُسمح للرضیع بالبقاء معك في الحضانة لمدة تصل إلى عام واحد. اسألي المستشار الخاص بِك للحصول على نموذج 

 الطلب.
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 البرید (المراسالت)
 

ن ھناك أمر من المحكمة یحد من إرسال أو تلقي یُسمح لك بإرسال برید إلى أي شخص وتلقي البرید من أي شخص ما لم یك
إذا كنت تعاني من  البرید بأي لغة. كتابة واستالمیمكنك  البرید الذي تریده. بإرسال واستالمیُسمح لك  البرید الخاص بك.

أو إعاقة بصریة أو كنت أعمى وتحتاج إلى مساعدة في قراءة بریدك أو كتابتھ، فیمكنك أن تطلب من أحد المتطوعین 
 شخص معین محتجز مساعدتك، أو أن تطلب من مسؤول اإلیواء تعیین شخص محتجز لمساعدتك.

 
ال یمكن فتح أو قراءة البرید الذي ترسلھ والبرید الذي یتم إرسالھ إلیك إذا لم تكن موجودًا، إال إذا كان ذلك مسموًحا بھ على 

ارة البرید أو تلمسھ أو تثنیھ دون فتح الظرف، حتى لو لم ومع ذلك، ستفحص اإلد وجھ التحدید بموجب أمر تفتیش قانوني.
 تكن موجودًا.

 
غیر المسموح بھا في السجن؛ راجع قائمة البضائع المحظورة في دلیل  (األشیاءإذا تم العثور على بضائع محظورة 

دام ما  األشیاء).( ءالشي علىفي بریدك، فسوف تخبرك اإلدارة بما تم العثور علیھ ولكنھا لن تسمح لك بالحصول  القواعد)
أو االحتفاظ بھ ضمن ممتلكاتك  ءالشيتدمیر لیس خطیًرا أو غیر قانوني، فیمكنك تحدید ما إذا كنت ترغب في:  ءالشي

 الشخصیة المحفوظة أو التبرع بھ إلى مؤسسة خیریة خارجیة أو دفع مقابل إعادتھ إلى الشخص الذي أرسلھ إلیك.
 

 الطوابع من المتجر التعاوني وسیتم خصم األموال من حسابك. إلرسال البرید، یمكنك شراء
إذا لم یكن لدیك أموال في حساب المتجر التعاوني الخاص بك، فستزودك اإلدارة بأوراق كتابة ومظروفات وطوابع بریدیة 

اإلضافة إلى لوازم مجانیة من الدرجة األولى لجمیع الرسائل الموجھة إلى المحامین، والمحاكم، والموظفین العمومیین، ب
أیام بعد استالمك أدوات مكتبیة مجانیة، فسیتم  7إذا تم إیداع األموال في حسابك في غضون  خطابین إضافیین كل أسبوع.
 استرداد األموال من حسابك.

 
أموال في یجب أن تدفع مقابل إرسال برید معتمد. إذا كنت مطالبًا بموجب قانون أو قاعدة بإرسال برید معتمد، ولیس لدیك 

حسابك، فستدفع اإلدارة مقابل ذلك. سیقوم ضابط إصالح بجمع وتسجیل البرید المعتمد الصادر الخاص بك ووضعھ في 
 خزانة البرید الصادر، والذي سیتم استالمھ في وقت الحق للمعالجة.

 
ات التالیة في الركن ویجب علیك إدراج المعلوم الذي ترید إرسالھ. وإغالق المظروف یجب علیك وضع عنوان البرید

 األیسر العلوي من المظروف:
 

 اسمك،  •
 رقم السجل والحالة الخاص بك،  •
إما عنوان شارع السجن أو عنوان منزلك. إذا كنت ال تعرف عنوان المنشأة التي تؤوى فیھا، فاسأل مسؤول  •

 منطقة اإلیواء.
 

 عیده اإلدارة إلیك.إذا لم تدرج المعلومات المذكورة أعاله على المظروف الخاص بك، فست
 
إلرسال برید للخارج، ضعھ في أحد صنادیق البرید المغلقة في السجن. وكما ذكر أعاله، یمكنك شراء الطوابع من المتجر 

 التعاوني. 
 

 الطرود
 
 تنطبق ھذه القواعد على جمیع المنشآت باستثناء أجنحة السجن بالمستشفیات والمخافر األمامیة، حیث تكون كمیات الطرود

 محدودة.
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 قواعد الطرود
 
یُسمح لك باستالم الطرود وإرسالھا إلى أي شخص، بما في ذلك األشخاص المحتجزون اآلخرون، ولكن ال یشمل ذلك 

 موظفي القسم أو موظفي أي منظمة تعمل رسمیًا مع اإلدارة بشأن رعایة وحفظ ومراقبة األشخاص المحتجزین.
 

 ساعة من وقت استالمھا.  48ي أقرب وقت ممكن، على أال تزید عن ستسلم لك اإلدارة الطرود الخاصة بك ف
 

إذا كان لدیك طرد ترغب في إرسالھ، فخذه إلى غرفة البرید، وسیضع  یجب أن تدفع إلرسال الطرود إلى خارج السجن.
 الطرد. موظف غرفة البرید الطرد في صندوق، ویزنھ، ویجب علیك إعطاء الموظف الطوابع المطلوبة بناًء على وزن

 
 . (الدفع عند االستالم). C.O.Dلن تقبل اإلدارة أو تسمح لك بإرسال الطرود بنظام 

 
 ستفحص اإلدارة الطرود للتأكد من عدم دخول شيء غیر قانوني أو خطیر إلى السجن أو تخرج منھ.

 
السجن  أو حسن معیشةامة أو أمن وال یُسمح لك بإرسال أو استالم أي طرد تكون محتویاتھ غیر قانونیة أو تھدد السالمة الع

 أو أي شخص بھ.
 

 مواصفات الطرود
 

بوصة  24یجب أن تكون جمیع الطرود أقل من  رطالً. 15یحظر أن تزن أي طرود یتم إرسالھا أو استالمھا أكثر من 
 أقدام مكعبة). 4بوصة عمقًا ( 24بوصة ارتفاًعا و 12عرًضا و

 
قواعد اإلدارة، فیمكنك اختیار ما إذا كنت ترغب في التبرع بھ لجمعیة خیریة،  إذا أرِسل إلیك شيء غیر مسموح بھ بموجب

أو إتالفھ، أو االحتفاظ بھ في ممتلكاتك الشخصیة المحفوظة، أو الدفع إلعادتھ إلى المرسل. ینطبق ھذا في جمیع الحاالت 
تھدیدًا على السالمة العامة أو أمان المنشأة. المذكور غیر قانوني أو یشكل  امتالك الشيءباستثناء الحاالت التي یكون فیھا 

 یجب علیك توقیع سجل مؤرخ لتأكید الطریقة التي ترید من اإلدارة التعامل بھا مع الطرد. 
 

 ال یسمح بما یلي في الطرود المرسلة إلى األشخاص المحتجزین والمرسلة منھم:
 الطعام، ومكونات الخبز و/أو الطھي •
 المخدرات أو األدویة من أي نوع الفیتامینات أو الحبوب أو •
 الحاویات المعدنیة ذات األجزاء المعدنیة •
 الحاویات المعدنیة أو الخزفیة أو الزجاجیة •
 الحاویات األیروسولیة •
 األجھزة التي تحتوي على زناد •
 الحاویات القابلة للعصر من خالل ثقب •
 ، سالمة السجن أو أي شخص بھأي مواد أخرى تقرر اإلدارة أنھا قد تھدد، بمحتویاتھا أو تصمیمھا •

 
 الطرود الواردة

 
قد تتلقى طرودًا عن طریق خدمة البرید أو التوصیل في الوالیات المتحدة، أو عن طریق استالمھا من قِبل زائر للمنشأة 

 .ویمكنك أن تتلقى أیًضا الطرود في ساعات أخرى، بإذن من السجن الخاص بك خالل ساعات الزیارة المجدولة بانتظام.
 في ھذه الحالة، یجب علیك كتابة خطاب إلى المأمور وطلب توصیل الطرد. 

 
إذا كنت بحاجة إلى مالبس للمثول أمام المحكمة في الیوم التالي، فقد یتم تسلیم طرود المالبس بالید في أي وقت بین الساعة 

قد یتم تسلیم الطرود التي تحتوي على  مساًء وخالل أي ساعات إضافیة تقرر اإلدارة أنھا مناسبة. 9صباًحا والساعة  8
المالبس الالزمة عند الحاجة للمثول أمام المحكمة، أو في حاالت الطوارئ األخرى (مثل حدث عائلي كبیر) إلیك ما دام قد 
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إذا كنت بحاجة إلى مالبس  ) على األقل من الوقت المقرر لمغادرتك.2تم استالم الطرد في منشأة اإلیواء قبل ساعتین (
لمثول أمام المحكمة، فیمكنك أیًضا أن تطلب من مسؤول منطقة اإلیواء محاولة العثور على مالبس لك. من المھم أن ل

 تطلب ذلك قبل یومین على األقل من مثولك أمام المحكمة.
 

واضح ل یجب أن تتضمن جمیع الطرود المستلمة في المنشأة اسم المرسل وعنوانھ واسم المستلم ورقم السجل والحالة بشك
 .على الجزء الخارجي

 سیتم إنشاء إیصال منفصل وتقدیمھ لكل طرد یتم تسلیمھ شخصیًا وتلقیھ من زائر.
 

، البرید مغلقًاإذا كان الطرد الخاص بك یتضمن أیًضا بریدًا، فسیتم تسلیمھ لك مع الطرد المفتوح الذي تم فحصھ. إذا كان 
الوالیات  برید في الطرود المرسلة من قبل غیر المغلقأو  ید المغلقالبر. ومع ذلك، یُعد وضع في حضورك فسیتم فتحھ

 المتحدة مخالفًا للوائح الخدمات البریدیة في الوالیات المتحدة، ویمكن إبالغ السلطات البریدیة بذلك.
 

تصة لعقد موجود في طرد وارد جریمة جنائیة، فسیتم مصادرتھ، وتعریفھ، وإحالتھ إلى السلطة المخ شئ عندما یشكل أي
 إلیك.  ھذه األشیاءولن یتم إرجاع  محاكمة جنائیة محتملة لألطراف المشاركة في الجریمة.

 
غیر مسموح بھ في أي طرد وارد یتم تسلیمھ من خالل زائر، غیر أن الشئ ال یشكل جریمة جنائیة، ستتم  شئ عند اكتشاف
الطرد عن طریق البرید أو خدمة التوصیل، أو إذا كان الزائر  ء (األشیاء) وإعادتھ إلى الزائر. عندما یتم تسلیمإزالة الشي

 بھ مع ممتلكاتكإعادة الشئ (األشیاء) إلى المرسل على نفقتك، أو االحتفاظ  غیر موجود، فسیُطلب منك اختیار إما
دائم مؤرخ الشخصیة ، أو التبرع بھ إلى منظمة خیریة خارجیة، أو تدمیره. سیتم إدخال جمیع ھذه المعامالت في سجل 

 وتأكید صحتھ بتوقیعك.
 

الطرد عندما یتم عندما یتم استالم الطرد بعد إخالء سبیلك، لن یتم قبول الطرد، أو سیتم إرجاعھ إلى المرسل. عند استالم 
 وإرسالھ على الفور إلى المنشأة التي تم نقلك إلیھا. بالوقت إلى منشأة أخرى داخل القسم، سیتم ختم الطرد  نقلك

 
 الطعن

 
) من الطرد، فیجب علیك معالجة األمر عبر برنامج حل تظلم أشیاء( أي شئإذا كنت ترغب في الطعن على إزالة 

" "إجراءات التظلم) لمزید من المعلومات حول كیفیة استخدام ھذا البرنامج، اقرأ قسم I.G.R.Pاألشخاص المحتجزین (
 من ھذا الكتیب.

 
 
 

 البقاء داخل الزنزانة والخروج منھا
 (األوقات التي یُسمح لك فیھا بالدخول أو الخروج من زنزانتك المخصصة.)

 
إذا لم تكن في وضع العزل التأدیبي، أو التأمین، أو اإلیواء مشدد اإلشراف، أو وضع الحبس داخل الزنزانة، أو العزل 

ما بعد المدة المخصصة لألشخاص  الطبي أو أي منطقة أمان مشددة أخرى التي تمتد فیھا فترات البقاء داخل الزنزانة إلى
 المحتجزین عامة، فلن تُحبس في زنزانتك إال خالل األوقات التالیة:

 
 صباًحا. 5مساًء وتنتھي في الساعة  9ستبدأ عملیات البقاء في الزنزانة لیًال في الساعة  •
مساًء إلى  3ن الساعة صباًحا وم 8صباًحا حتى الساعة  7ستتم عملیات البقاء في الزنزانة نھاًرا من الساعة  •

 مساًء. 4الساعة 
یرجى مالحظة: سیتم إجراء عملیات إعادة العد عندما یتعذر التحقق من الحساب المؤسسي مما قد یؤدي إلى  •

 إطالة فترة البقاء في الزنزانة. وھذا ضروري للسالمة واألمن في أي منشأة وداخل اإلدارة بأكملھا.
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 ت الصحة العقلیةتخطیط إطالق السراح لمتلقي خدما
 
یعرض على جمیع األشخاص المحتجزین حالیًا أو سابقًا والذین یتلقون خدمات الصحة العقلیة أثناء السجن، الحصول على 
خدمات اجتماعیة وخدمات العودة لالندماج في المجتمع. إذا كنت تتلقى رعایة صحیة عقلیة أثناء احتجازك بمنشأة تابعة 

نیویورك، فأنت مؤھل للحصول على خدمات تخطیط إطالق السراح والمزایا بموجب تسویة  إلدارة اإلصالحیات بمدینة
 ، فأنت مؤھل للحصول على خطة إطالق سراح للعالج شاملة.Brad H. بصفتك مصنًفا في فئة Brad Hمحكمة 

 
ساعدة العودة لالندماج في ، إذا تم إخالء سبیلك مباشرةً من المحكمة، فیمكنك زیارة شبكة مBrad Hبصفتك مصنفًا في فئة 

) التي تقع على Forensic Linkو SPAN) (المعروفة سابقًا باسم ANS) وخدمات شبكة المساعدة (CRANالمجتمع (
مسافة قریبة من كل محكمة. سیساعدك الموظفون على إكمال خطة إطالق السراح الخاصة بك، باإلضافة إلى تزویدك بأي 

 . DOCیوًما من تاریخ إخالء سبیلك من حجز  30تتوفر ھذه الخدمات حتى  تاج إلیھا.وصفات دوائیة أو معلومات قد تح
 
 

 وتكون مواقع المكاتب كما یلي:
 

• Brooklyn/Manhattan  
175 Remsen Street, 5th & 11th Floor 

Brooklyn, NY 11201 
   975-1180 (Manhattan) (718) (Brooklyn) 0180-975 (718)ھاتف رقم 

 R/2/3/4/5فاق: مترو األن
 
 

• Bronx  
1020 Grand Concourse, North Professional Wing 

Bronx, NY 10451 
   7416-538 (718)ھاتف رقم 

 B/D/4مترو األنفاق: 
 

• Queens 
120-34 Queens Boulevard, Suite 225 

Kew Gardens, NY 11415 
   4202-261 (718)ھاتف رقم 

 E/Fمترو األنفاق: 
 

• Staten Island (اتصل بالمكتب مسبقًا) 
120 Stuyvesant Place, Suite 410 

Staten Island, NY 10301 
 9722-727 (718)ھاتف رقم 

  St. George Terminalالعبّارة: 
 

 9من االثنین إلى الجمعة، من الساعة  -التي ال تحتاج إلى حجز موعد مسبق  CRANتفتح مكاتب 
 مساءً  5صباًحا وحتى الساعة 
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 ھالترفی
 

ویسمح لك بأوقات الترفیھ في  أیام في األسبوع. 7سیُسمح لك بالحصول على ساعة ترفیھ واحدة یومیًا. ویتاح الترفیھ 
عند الضرورة لسالمة وأمن المؤسسة، قد یسمح لك بقضاء أوقات الترفیھ  الھواء الطلق إال في حاالت الطقس السیئة للغایة.

 وحدك ولیس مع أشخاص محتجزین آخرین.
 
قد تكون فترة التمرین محدودة إذا تقرر أن السماح لك بالتمرینات الریاضیة سیؤدي إلى تھدید سالمة أو أمن أو سیر العمل 

 الجید للسجن أو سالمة أي شخص أو صحتھ.
 

 ا القرار.سیتخذ أي قرار بتقیید فترة التمرین من قِبل المأمور كتابیًا، وسیذكر الحقائق واألسباب المحددة الكامنة وراء ھذ
 ستقدم إلیك نسخة من ھذا القرار. 

 
 ساعة. 24ستتلقى نسخة من القرار الكتابي وسترسل نسخة إلى مجلس اإلصالحیات في غضون 

 
 
 

 
 التصویت

 
 ما لم: یمكنك التصویت أثناء وجودك في السجن .1

 
 تكن تقضي وقتًا إلدانة بارتكاب جنایة*؛ -أ

 شروط عن إدانة جنایة ولم تتلق عفًوا من حاكم نیویوركتكن حاصالً على إخالء السبیل الم -ب
 
*سیتم إرجاع حقك في التصویت تلقائیًا عندما تنتھي من عقوبة السجن القصوى أو ینتھي إخالء السبیل المشروط. إذا كنت 

 9400-473-518 في حالة إخالء السبیل المشروط، فیمكنك التحقق من حالة العفو عن طریق الھاتف على
 

أثناء وجودك في السجن، یجب علیك التسجیل للتصویت خالل الفترة الزمنیة المطلوبة التي سیتم  لتصویتل .2
 اإلعالن عنھا على الملصقات في مناطق اإلیواء الخاصة بك.

 
 للتسجیل في التصویت: .3

قم  ي المكتبة القانونیة.تُقدم نماذج تسجیل الناخبین خالل االنتخابات األولیة والعامة والخاصة. كما أنھا متوفرة ف
  نموذج تسجیل الناخبین. بإكمال

 
النموذج، ضعھ  بعد إكمال. منشأة إصالحیةیجب أن تضع عنوان منزلك الدائم في نموذج التسجیل، ولیس عنوان  .4

في "صندوق البرید الصادر" أو أعد النموذج إلى منسق المكتبة القانونیة أو موظفي البرنامج إلرسالھ. ھذا 
 .إلى طابع بریدموذج ال یحتاج الن

 
وتقدم طلبات االقتراع الغیابي إلى جمیع المنشآت قبل یتم كل التصویت في السجن عن طریق االقتراع الغیابي.  .5

یجب علیك إكمال الطلبات وإرسالھا بالبرید إلى  في المكتبة القانونیة.متوفرة كما أنھا  كل انتخابات أولیة وعامة.
یمكنك أیًضا إرسال ھذا النموذج إلى منسق المكتبة القانونیة أو  بحلول تاریخ االستحقاق.مجلس االنتخابات 

إذا كنت  ویحدد ما إذا كنت مؤھالً للتصویت. االنتخابات سجالتھمسیراجع مجلس  موظفي البرنامج لتقدیمھ.
االقتراع وإرسالھ بالبرید إلى  یجب علیك إكمال مؤھالً، فسیصدرون اقتراًعا غیابیًا سیتم تسلیمھ إلیك في المنشأة.

الموعد النھائي. یمكنك أیًضا إرسال ھذا النموذج إلى منسق المكتبة القانونیة أو موظفي  قبلمجلس االنتخابات 
 البرنامج لتقدیمھ.
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مارات یتم نشر الالفتات في المناطق المذكورة أعاله إلعالمك بموعد إجراء االنتخابات والتاریخ الذي یجب فیھ إعادة است
 تسجیل الناخبین وطلبات االقتراع الغیابي وبطاقات االقتراع.

 
 

 
 التقیید المشدد و/أو وضع البطاقة الحمراء 

 
 وضع البطاقة الحمراء

 
إذا تم القبض علیك متلبًسا بحمل سالح، أو استخدمت سالًحا أثناء احتجازك، أو استخدمت سالًحا وأصبت شخًصا في 

وات الخمس الماضیة، فستدرج في وضع البطاقة الحمراء، وستتغیر بطاقة تعریفك وفقًا خالل السن DOCإحدى منشآت 
 قد توضع قیود إضافیة عند االنتقال خارج المنشأة عندما تذھب إلى المحكمة على سبیل المثال. لذلك، فعلى سبیل المثال

لیدین من الخلف، والقفازات المقیدة بسالسل، ویمكن أن تشمل القیود اإلضافیة وضع قیود بیدیك إلى جانبك أو تقیید كلتا ا
 وسلسلة الخصر، وقیود الساق.

 
 

 وضع التقیید المشدد
 

 إذا: 
 كنت تعتدي أو تھجم على الموظفین أو أي شخص محتجز آخر  •
 أو كنت عنیفًا بطریقة تؤدي إلى إلحاق ضرر كبیر بالممتلكات، وتعرض أي شخص لخطر األذى  •
اول االعتداء أو الھجوم على الموظفین أو أي شخص محتجز آخر، مما یعرض ھذا أو تبدي سلوًكا عنیفًا وتح •

الشخص لخطر ضرر وشیك، سواء أثناء إیوائك في ھذا السجن أو إیوائك في سجن آخر تابع لإلدارة في 
 الماضي؛ 

 
 ستوضع لك قیود مشددة عند مرافقتك من مكان إلى آخر أثناء تواجدك خارج وحدتك. 

 
 الضابط المشرف القرار المبدئي بتصنیفك في وضع البطاقة الحمراء و/أو وضع التقیید المشدد.یجب أن یتخذ 

 
یجب أن تتلقى إخطاًرا كتابیًا عندما توضع للمرة األولى في وضع البطاقة الحمراء أو وضع التقیید المشدد. یجب  اإلخطار:

وأن یبلغك بأن لدیك الحق في عقد جلسة استماع أمام  أن یذكر اإلخطار بوضوح بالغ السبب وراء إدراجك في ھذا الوضع،
سیقرر رئیس ھیئة التحكیم  ساعة، باستثناء عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة. 72رئیس ھیئة تحكیم محاید خالل 

إذا تم  كراًرا لھم.ما إذا كانت األدلة والشھود الذین تریدھم مناسبین، أي لھم صلة وثیقة باألدلة أو الشھود اآلخرین ولیسوا ت
قد تشمل مستویات القیود المشددة  إدراجك في وضع التقیید المشدد، فسیخبرك اإلخطار بمستوى القیود التي یتم فرضھا.

 سالسل الخصر أو قیود الساق، وقد تشمل التقیید أثناء إحدى خدمات البرنامج.
 

ضع التقیید المشدد قراًرا خاطئًا، فیحق لك تقدیم طعن إلى إذا كنت تعتقد أن قرار إبقائك في وضع البطاقة الحمراء و/أو و
یوًما من استالمك للقرار، أو في أي وقت إذا كان لدیك سبب وجیھ وحقائق  21نائب المأمور لألمن في المنشأة في غضون 

  داعمة، بما في ذلك أدلة جدیدة أو تغیر في الظروف.
 

نموذج الطعن الموضح بھ السبب  علیك إكمالإذا كنت ترید الطعن، فیجب  نیة.یتم االحتفاظ بنماذج الطعن في المكتبة القانو
یجب علیك تقدیم النموذج  الذي یبرر لما یتعین عدم إدراجك في وضع البطاقة الحمراء أو وضع التقیید المشدد في اعتقادك.

 حمراء/التقیید المشدد (النماذج) المكتملة والمثّبتة في الصندوق المغلق والمكتوب علیھ طعون البطاقة ال
"Red ID/Enhanced Restraint Appeals.سیجمع موظفو مكتب األمن في السجن محتویات  " في المكتبة القانونیة

 الصندوق المغلق یومیًا من الثالثاء إلى الجمعة.
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اجع نائب المأمور سیر یمكنك ذكر تحسن سلوكك كسبب إلزالة إدراجك من وضع البطاقة الحمراء أو وضع التقیید المشدد.
لألمن تفاصیل الطعن الخاص بك وكذلك جمیع المعلومات الموثقة والظروف المحیطة بموضعك. تتاح لنائب المأمور 

ساعة  24وبعد ذلك، یجب أن تتلقى القرار الكتابي في غضون  أیام بعد تلقي الطعن إلصدار قرار كتابي. 7لألمن مدة 
إذا كنت ترغب في الطعن في قرار نائب المأمور، فیمكنك رفع دعوى  الت الرسمیة.باستثناء عطالت نھایة األسبوع والعط

  لدى المحكمة العلیا لوالیة نیویورك. 78بموجب المادة 
 

)) ھو الطریقة التي CPLRمن قانون وقواعد الممارسة المدنیة ( 78(المادة  78إن رفع دعوى بموجب المادة  -ملحوظة: 
  وتوجد النماذج في المكتبة القانونیة حیث سیساعدك المنسق القانوني. یة لإلجراءات اإلداریة.تطلب بھا المراجعة القضائ

 
 یجب علیك االحتفاظ بنسخة من الطعن في سجالتك، ویجب علیك إرسال نسخة منھ إلى:

 
 

The Office of Compliance Consultants (O.C.C)( 
do TrailerStreet, High Impact Compound, Merca thWest 15 15 

East Elmhurst, N.Y. 11370 
 

)، فیمكنك الحصول على CPSUإذا كنت في وحدة العزل التأدیبي المركزیة ( نسخ منھ في المكتبة القانونیة. یمكنك عمل
نسخة من نموذج الطعن من مسؤول المكتبة القانونیة الموجود بوحدة العزل التأدیبي المركزیة. یجب أن تقدم للضابط 

وستحصل على نسخة من الطعن  وسیضع الضابط النموذج في الصندوق المغلق في المكتبة القانونیة. وذج المكتمل.النم
 الخاص بك.

 
 

 
 التوظیف أثناء سجنك

 
ستوضع إعالنات  الذین یرغبون في العمل. یمكن النظر في توظیف المحتجزین إذا أُصدر بحقك حكم، فأنت ملزم بالعمل.

لتقدیم في مناطق اإلیواء، والمكتبات، ومكاتب الخدمة االجتماعیة، ومكاتب التظلم وفي المكان الذي الوظائف واستمارات ا
تتلقى التوجیھ األولّي بھ. یجب علیك إكمال "القسم األول" من "طلب توظیف المحتجزین"، وتقدیم النموذج المكتمل إلى 

ن المناسبون طلبك، وإذا تمت الموافقة على تعیینك، موظف منطقة اإلیواء إذا كنت ترغب في العمل. سیراجع الموظفو
فستتلقى نسخة من نموذج الطلب المعتمد، وستستدعى للعمل. قد ال تكون مؤھالً لوظیفة معینة تقدمت إلیھا، وفي ھذه الحالة 

األموال إرسال  للمھام المسندة إلیك، وسیتم لألجور المحددةسیوجھك أحد الموظفین للتقدم لوظیفة أخرى. سیدفع لك وفقًا 
إذا تقرر أنك غیر مناسب لمھمة معینة  سیعاد تعیینك إلى مھام مختلفة على أساس المناوبة. حسابك للمتجر التعاوني. إلى

 ألي سبب من األسباب، مثل المخاوف المتعلقة بالسالمة أو األمن، فسیعاد تعیینك.
 
 

 
 حضانة الطفل والرعایة البدیلة

 
 ارات الرعایة البدیلةقضایا حضانة األطفال وزی

 
على الرغم من أنك مسجون، إال أنھ ال یزال بإمكانك أن تشارك بفاعلیة في التخطیط لمستقبل طفلك من خالل المشاركة في 

 قضیة الرعایة البدیلة والبقاء على اتصال باالختصاصي االجتماعي. 
 

 إذا كان طفلك خاضًعا للرعایة البدیلة، فیحق لك ما یلي:
 بأي تواریخ قادمة لوقائع بمحكمة األسرةأن تُخطر  •



 23 

 أن تُحضر إلى جمیع وقائع محكمة األسرة •
 أن تكلف محامیًا بتمثیلك في وقائع محكمة األسرة المتعلقة بقضیة الرعایة البدیلة •
تُنظم ھذه الزیارات  طفلك ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك. األقل معأن تحصل على زیارات شھریة على  •

اطلب من مستشارك  خالل إدارة خدمات األطفال واالختصاصي االجتماعي لحاالت الرعایة البدیلة.أسبوعیًا من 
 مساعدتك في االتصال باالختصاصي االجتماعي المسؤول عن الحالة.

 
 إذا كان لدیك تاریخ قادم إلحدى الوقائع بمحكمة األسرة:

) لضمان إمكانیة مثولك أمام DOCة اإلصالحیات (من المفترض أن یصدر قضاة محكمة األسرة "أمر إحضار" إلى إدار
، فال یزال بإمكانك اتخاذ DOCحتى إذا أخفقت المحكمة في إصدار أمر إلى  -وال یحدث ھذا في بعض األحیان  المحكمة.

 خطوات خاصة للتأكد من حضورك إلى المحكمة. 
 

 یمكنك في أقرب وقت ممكن:
 لمسؤول عن حالة طفلك ومستشارك لطلب إحضارك.التحدث إلى محامیك واالختصاصي االجتماعي ا •
الكتابة إلى قاضي محكمة األسرة الخاص بك لطلب أن تكون حاضًرا في جمیع تواریخ انعقاد المحكمة التي تتعلق  •

 بطفلك (یمكنك أن تطلب من مستشارك نموذج رسالة) 
كتب سجالت السجناء إذا كنت في إلى رئیس الكتبة في رایكرز آیالند (وم أمر اإلحضار تأكد أیًضا من إرسال •

إذا أُرِسل األمر إلیك مباشرة، فلن یكون مجدیًا من الناحیة القانونیة. یمكنك  إلیك. ولیسمنشأة تابعة للوالیة)، 
عند التحقق من صحة  تقدیم األمر األصلي إلى المستشار الذي سیقدمھ لكبیر الكتبة في المنشأة التي تحتجز بھا.

 لمحكمة. األمر، ستنقل إلى ا
 

 إذا كنت ترغب في الحصول على المزید من المعلومات حول قضایا حضانة األطفال والرعایة البدیلة:
 

) على الرقم: ACSفاتصل بخط المساعدة لمكتب الدفاع عن حقوق الطفل والوالدین بإدارة خدمات األطفال ( •
212-619-1309  

 
 

 
 حظر التدخین

 
بالتبغ بما في ذلك أجھزة توصیل النیكوتین اإللكترونیة في جمیع منشآت إدارة  یُمنع التدخین والمنتجات المتعلقة

 إذا ُضبطت متلبًسا ومعك أي من منتجات التبغ أو النیكوتین، فستكون عرضة للتأدیب واالعتقال المحتمل. اإلصالحیات.
 
وتشمل المنتجات ذات الصلة بالتبغ بعض األشیاء مثل السجائر والسیجار والتبغ السائب وتبغ المضغ ومواد إشعال النار 

 مثل أعواد الثقاب أو الوالعات.
 

إذا كنت تعاني من انسحاب النیكوتین (اإلعیاء أو عدم الراحة ألنك غیر قادر على تدخین السجائر)، فیمكنك التسجیل في 
قد تتمكن من الحصول  ستدعاء المرضي الیومیة في منطقة اإلیواء للحصول على الخدمات الطبیة و/أو المشورة.ورقة اال

 .االنسحاب من النیكوتینعلى رقعة النیكوتین من الطاقم الطبي، مما یساعدك في أعراض 
 

 
 

 حقوق اإلعاقة
 

اإلصالحیات، بما في ذلك ترتیبات تیسیریة معقولة إذا كنت تعاني من إعاقة، فقد یحق لك الحصول على مساعدة من إدارة 
وباختصار، ینص القانون على أنھ یُحظر استبعاد أي فرد ذي إعاقة من المشاركة  لمساعدتك في أداء أنشطة الحیاة الیومیة.

 في أي خدمة أو برنامج، أو نشاط، أو حرمانھ من مزایاھا، أو تعرضھ للتمییز فیھا. 



 24 

 
)، VRS)، أو خدمة ترحیل الفیدیو (TTYإدارة اإلصالحیات بمدینة نیویورك ھاتفًا نصیًا ( على سبیل المثال، توفر

تتوفر المساعدة أیًضا  لضمان تمتع األفراد الذین یعانون من ضعف السمع بفرص متساویة للوصول إلى المكالمات الھاتفیة.
 یر، أو بطریقة برایل، أو األشرطة الصوتیة.لألشخاص ضعاف البصر والمكفوفین، بما في ذلك المواد المكتوبة بخط كب

تتاح المساعدة أیًضا لألفراد ذوي اإلعاقات األخرى مثل إعاقات الحركة التي قد تتطلب استخدام العكازات، أو العصي، أو 
   الكراسي المتحركة، أو غیرھا من األجھزة المساعدة.

  
 یة إلعاقة، فیمكنك: إذا كنت ترغب في معرفة المزید، و/أو طلب ترتیبات تیسیر

 
  إخبار الضباط بكشك الدخول أن لدیك إعاقة و/أو تطلب ترتیبات تیسیریة. •
إخطار أي ضابط، أو مستشار للخدمات االجتماعیة، أو للتظلمات، أو موظفي البرنامج، الذین سیحیلونك بعد ذلك  •

 ).DRCIإلى منسق حقوق اإلعاقة لألشخاص المحتجزین (
حقوق اإلعاقة لألشخاص المحتجزین من خالل كتابة خطاب إلى المنسق في إدارة  االتصال مباشرة بمنسق •

  Astoria Boulevard, East Elmhurst, N.Y. 1137075 20- الصحیة في العنوانالشئون 
Disability Rights Coordinator for Individual’s in Custody Attn:بالرقم ، أو عن طریق االتصال 

(718) 255-6475. 
خطار الطاقم الطبي في العیادة بأنك قد تعاني من إعاقة وتحتاج إلى مساعدة أثناء احتجازك في منشأة تابعة إ •

  الحظ أن جمیع المعلومات الطبیة تكون محمیة بھدف الحفاظ على خصوصیتك. .DOCلـ
 لذكر أي طلب أو مخاوف لدیك بخصوص المساعدة في إعاقتك. 311اتصل بالرقم  •

 
الذي ینص على "عدم التمییز ضد األشخاص المحتجزین من ذوي اإلعاقة"، ستتلقى إقراًرا  3802R-A وفقًا للتوجیھ

أیام عمل من استالم منسق حقوق اإلعاقة لألشخاص المحتجزین لطلبك أو مخاوفك. سیراجع منسق  5باستالم طلبك خالل 
أیام  10ي و/أو بالحضور شخصیًا خالل حقوق اإلعاقة لألشخاص المحتجزین طلبك أو مشكلتك وسیوافیك بقرار كتاب

  إذا لم تكن موافقًا على القرار، فیمكنك تقدیم طعن إلى المفوض المساعد للشؤون الصحیة أو من ینوب عنھ. عمل.

 
، أو ملصقات حقوق اإلعاقة التي تتضمن معلومات 3802R-A لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على التوجیھ

میع أنحاء المنشأة التي تؤوى بھا. تتوفر نسخ من ھذا التوجیھ في المكتبات القانونیة، وغیرھا من االتصال والمعلقة في ج
 المناطق في جمیع أنحاء المنشأة.

 
)، سیتم تعریفك أیًضا على طرق لفھم جمیع المعلومات PREAبموجب قانون القضاء على االغتصاب في السجون (

 الجنسي والتحرش الجنسي الالزمة لمنع وكشف واإلبالغ عن اإلیذاء
 

  إذا كانت لدیك أي أسئلة أو مخاوف، فیرجى االتصال بمنسق حقوق اإلعاقة لألشخاص المحتجزین مباشرة.
 

 
 

 الحقوق الدینیة 
 

 یُسمح لك باعتناق أي معتقد دیني وأن تكون عضًوا في أي جماعة أو منظمة دینیة. وال یسمح لك بما یلي: 
 

 آخر على أن یصبح جزًءا من جماعة أو منظمة دینیة؛  محاولة إجبار شخص محتجز .1
 محاولة إقناع شخص محتجز آخر بعدم ممارسة شعائر معتقداتھ الدینیة؛  .2
 التأثیر في شخص محتجز آخر للتوقف عن أن یكون عضًوا في أي جماعة أو منظمة دینیة. .3
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لمنشأة وفقًا لإلجراءات المؤسسیة. یمثل رجال الدین في أثناء فترة البقاء داخل الزنزانة، یُسمح لك بمقابلة رجال الدین في ا
المنشأة المجموعات الدینیة الرئیسیة األربع: الكاثولیكیة والیھودیة واإلسالم والبروتستانتیة. إذا لم تكن الدیانة التي تعتنقھا 

، واإلرشاد الروحي، واإلحاالت مدرجة في القائمة، فتحدث إلى رجل الدین الذي سیساعدك. یتاح رجال الدین للتعلیم الدیني
 في منطقة إیوائك.دینیة إلى الخدمات االنتقالیة، والتخطیط إلطالق السراح. تتاح نشرة بأوقات كل خدمة 

 
 عندما تأتي إلى اإلدارة ألول مرة، ستسأل عن الدیانة التي تعتنقھا حتى تتمكن اإلدارة من تسھیل التزامك بتعالیم دینك.

إذا كنت  الدیانة المحددة. نة التي تنتمي إلى أتباعھا، لن یُسمح لك إال بحضور الخدمات الدینیة لھذهبمجرد تحدیدك للدیا
ترغب في تغییر أو تأسیس انتماء دیني، فیجب علیك إرسال قسیمة مقابلة أو أن تطلب من مسؤول منطقة اإلیواء التواصل 

أن یوافق على الطلب أو یرفضھ. إذا تم رفض الطلب، فسیتم مع رجل الدین للدیانة المنشودة. سیقابلك رجل الدین وإما 
 منحك سبب الرفض كتابةً.

 
في حالة عدم تمثیل تفضیالتك الدینیة من قبل المجموعات الدینیة الرئیسیة األربع؛ الكاثولیكیة والیھودیة واإلسالم 

مستشار رعوي مع رجال الدین في دیانتك والبروتستانتیة، قدّم طلبًا إلى رجل الدین اإلداري في منشأتك لتلقي زیارة 
یجب أن تستمر جمیع زیارات رجال الدین لمدة ساعة واحدة.  الموافقة الالزمة. وسیحصل رجل الدین اإلداري على

سیُسمح لك بحضور الشعائر الدینیة مع األشخاص الموجودین في وحدات اإلیواء العام ما لم یتبین أنك تشكل تھدیدًا على 
السجن، بما في ذلك احتمال تعطل الخدمة. وإذا لم توضح مجموعتك الدینیة عند دخولك، فلن یُسمح لك سالمة وأمن 

 بحضور الشعائر الدینیة حتى تذكر اعتقادك الدیني من خالل العملیة المذكورة أعاله.
 

 48إخبارك بالسبب قبل  وإذا قررت اإلدارة أنھ ال یجوز لك حضور الشعائر الدینیة مع عامة األشخاص المحتجزین، فسیتم
 ساعة على األقل من الخدمة المجدولة.

 
ساعة من الخدمة  48اإلدارة معلومات تجعلھا تقرر أنھ ال یجوز لك حضور خدمة دینیة قبل أقل من  إلى علموإذا تنامى 

 صالحیات.ساعة من الخدمة. ویمكنك الطعن على القرار لدى مجلس اإل 48المجدولة، فستتلقى اإلشعار قبل أقل من 
 

سیتم النظر في طلبك من قبل المأمور وستتلقى ردًا  یحق لك طلب إعادة النظر كل أسبوع وتقدیم بیان مكتوب لدعم موقفك.
 مكتوبًا.

 
 

 
 خدمات استشاریة

 
المساعدة فیما یتعلق بالخدمة االجتماعیة، بما في ذلك المساعدة في البقاء على اتصال  DOCیمكن أن یقدم لك مستشارو 

لألسرة و/أو أصدقائك في المجتمع، واإلفراج عن األموال من  DOCبأسرتك، واإلفراج عن ممتلكاتك التي ھي في عھدة 
نموذج طلب الزواج، وتقدیم  وإكمال إلى األسرة و/أو أصدقائك في المجتمع، DOCالتعاوني لـ الخاص بالمتجر حسابك

زیارة أحد أفراد األسرة المصابین بأمراض خطیرة  طلبفي  یمكن للمستشارین مساعدتك المشورة في أوقات األزمات.
  والمتوقع وفاتھم في المستشفى، أو حضور تأبین أو جنازة أحد أفراد األسرة.

 
إذا كنت أو كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بالصمم، أو إعاقة تتعلق بالتخاطب، أو ضعف في البصر أو العمى، أو ضعف في 

طلب  في إكمال، أو عكاًزا، أو مشایة، أو كرسي متحرك، فیمكن للمستشارین مساعدتك الحركة، ویجب استخدام عصا
بحقوق الترتیبات التیسیریة المعقولة والمساعدة في الوصول إلى الھواتف النصیة لضعاف السمع. (راجع القسم الخاص 

  .)اإلعاقة
 

صل مع االختصاصي االجتماعي للحاالت المعیّن لك إذا كان لدیك أطفال خاضعون للرعایة البدیلة، فیمكن للمستشار التوا
وإعالم االختصاصي بالخطوات المطلوبة للحضور في تواریخ  اطالعكبشأن زیارات أطفالك. یمكن للمستشارین أیًضا 

  )باألحداث األسریة(انظر القسم الخاص  انعقاد محكمة األسرة.
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التي قد تحتاج إلى تقدیمھا لبرامج إعادة التأھیل، والمدارس، ویمكنھم أیًضا تقدیم إثبات بصحة خطابات إثبات الحبس، 
  وغیر ذلك من األشخاص الذین یحتاجون إلى إثبات عن مكان وجودك عندما تفّوت موعدًا.

 
 األسئلة المتعلقةسیزور المستشارون منطقة إیوائك لتقدیم خدمات االستشارة الفردیة والجماعیة باإلضافة إلى المساعدة في 

مة االجتماعیة. بناًء على المنشأة، قد تكون قادًرا أیًضا على تقدیم طلب لرؤیة مستشار باستخدام قسیمة إحالة. عند بالخد
 استالم قسیمة اإلحالة، سیزور المستشار وحدة إیوائك، وسیلبي احتیاجاتك.

 
  ساعدة بعد إخالء سبیلك.یمكن للمستشارین تزویدك باإلحاالت إلى البرامج المجتمعیة حیث یمكنك الحصول على الم

 
 األحداث األسریة المھمة

 
جنازة أو تأبین أحد أفراد األسرة أو شخص مھم آخر (یشمل أفراد األسرة المؤھلون:  إذا كنت ترغب في حضور إما

األحفاد، الوالدین، والحما والحماة، واألجداد، واإلخوة، واألخوات، واألوصیاء الحالیین، واألوصیاء السابقین، واألطفال، و
المحلیین إذا كان من الممكن تقدیم  ذلك الشركاءواألربّة، وأعمام وخاالت الوالدین أو عم وخال الوالدین، واألزواج، بما في 

دلیل على وجود عالقة)، أو زیارة أحد أقاربك المذكورین بھذه القائمة والمصابین بمرض خطیر، یمكنك أن تطلب من 
 یجب علیك تقدیم إثبات لعالقتك باألقارب المرضى أو المتوفین.  بة مرافق.اإلدارة السماح لك بزیارة بصح

 
سیراجع رئیس القسم أو من ینوب عنھ طلبك ویتخذ قراًرا بناًء على الظروف األمنیة، والحالة الطبیة، والصحة العقلیة، 

 ، والظروف األخرى ذات الصلة.DOCوموارد 
 

ن مساعدتك في طلب حضور ھذه األحداث. سترتدي مالبس مدنیة عند تستطیع وحدة الخدمات االستشاریة في السج
حضور الجنازات أو التأبین أو زیارة األقارب المرضى. إذا لم یكن لدیك مالبس مناسبة في المنشأة، فیمكنك اتخاذ 

  الترتیبات الالزمة للحصول على مالبس قبل الزیارة. 
 

 یجب توضیح تفضیلك عند تقدیم الطلب.ال یُسمح لك بحضور جنازة وتأبین نفس الشخص. و
 

یمكنك زیارة أي من أقربائك المذكورین أعاله مرة واحدة في المستشفى أو مؤسسة مماثلة في حالة احتمال موت ذلك 
یعود قرار ما إذا كانت الظروف تبرر  الشخص نتیجة لمرض أو حادث، وإذا لم یكن ھناك سبب طبي یمنعك من الذھاب.

 ثانیة إلى رئیس اإلدارة أو من ینوب عنھ. الحصول على زیارة
 
یتعین علیك أو على صدیقك أو قریبك أو المحكمة التي تعد األوامر للسماح لك بالذھاب إلى ھذا الحدث تزوید اإلدارة 

 بالمعلومات التالیة:
 

 اسم الشخص المریض أو المتوفى أو الذي ستتم زیارتھ •
یل المثال، شھادة المیالد، ورخصة الزواج، والمستندات القانونیة صلة ذلك الشخص بك وإثبات العالقة (على سب •

 األخرى التي تثبت العالقة)
 .الوفاة، إذا كان ینطبقإثبات  •
 تاریخ ووقت الجنازة أو التأبین أو المراسم، وعنوان ورقم ھاتف منشأة عقد الجنازة أو دار العبادة أو أي مكان آخر. •
ت لعالقتك بالمرضى أو المتوفین إلى السجن الذي تحتجز فیھ، فیجوز لھم تقدیم إذا لم تتمكن أسرتك من تقدیم إثبا •

" Samuel Perry Control Buildingاإلثبات إلى المكتب العام ألي سجن أو إلى مبنى صموئیل بیري للمراقبة "
 السجن.في رایكرز آیالند. سیرسل المكتب العام المستندات بالفاكس إلى وحدة الخدمات االستشاریة في 

 
إذا كنت تزور  سیُسمح لك بقضاء فترة معقولة من الوقت في الجنازة أو زیارة المستشفى، على أال تزید عن ساعة واحدة.

 شخًصا مریًضا للغایة، فقد یحدد الطبیب المعالج أو قواعد المستشفى طول مدة الزیارة.
 

 . ھذا القسم سیتم تزویدك بشرح لرفض طلبات إجراء أي من الزیارات الموضحة في
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إذا كانت الزیارة داخل والیة نیویورك، وقدمت جمیع المستندات الالزمة، وتم الحصول على موافقة مكتب الرئیس، فسیتم 

وسیراقب موظفو المنشأة المكلّفون باإلشراف على الزیارة أي سلوك محظور أثناء  .DOCمرافقتك وفقًا لسیاسات 
ال یُسمح لمرتكبي الجرائم بالحصول على  .أن إنھاء الزیارة، عند االقتضاءالزیارة، وسینبھون الشخص المحتجز بش

  أثناء الزیارة. من العامةالطعام، أو المشروبات، أو الھدایا، أو المال من أفراد أسرھم أو أي فرد 
 
 
 

 خدمات اإلیداع في الحساب والمتاجر التعاونیة 
 

یمكن أن تشتري منھا بعض السلع مثل الصابون، ومعجون األسنان، یوجد في المنشأة خدمة تسمى "المتجر التعاوني"، 
ویمكنك أن ترى عینة واحدة من كل سلعة یمكنك شراؤھا،  ومزیل العرق، والطعام، والمشروبات، واألدوات المكتبیة.

منتجات المتاحة یُنشر جدول المتجر التعاوني في منطقة إیوائك، كما تنشر قائمة بال معروضة في منطقة المتجر التعاوني.
إذا كان من المقرر حضورك في المحكمة في یوم إتاحة الذھاب إلى المتجر التعاوني، فستكون مؤھالً  في المتجر التعاوني.

للحصول على "سماح بالعودة"، أي: وقت آخر للذھاب إلى المتجر التعاوني عندما تتمكن المنشأة من اتخاذ الترتیبات 
جدول المنشور لمعرفة الیوم والوقت الذي یذھب فیھا نزالء منطقة إیوائك إلى المتجر راجع ال الالزمة لك للذھاب.

 التعاوني.
 

 الحالة، سوف تكملوفي ھذه  إذا وضعت في منطقة إیواء خاصة، فقد ال یُسمح لك بالذھاب إلى المتجر التعاوني بنفسك.
 تطلبھا إلى منطقة إیوائك. نموذج المتجر التعاوني في منطقة إیوائك، وسترسل إلیك السلع التي

 
لدفع ثمن ھذه السلع، سینشئ لك حساب للمتجر التعاوني، الذي سیضم األموال التي في حوزتك في الوقت الذي تم 
احتجازك فیھ في المنشأة، واألموال التي یودعھا األصدقاء أو أفراد األسرة، واألموال المكتسبة من خالل العمل في وظیفة 

إذا نُقلت إلى  ویحتفظ بحسابك في مكتب الصّراف بالمنشأة تحت رقم السجل والحالة المسند إلیك. ة.معینة داخل المنشأ
إذا لم تكن أموالك في حسابك بعد نقلك، فاتصل بأحد  منشأة أخرى تابعة لإلدارة، فستحّول إلیك أموالك في موقعك الجدید.

 أعضاء فریق االستشارة للمتابعة. 
 

إیداع األموال في حسابك الخاص بالمتجر التعاوني، إما عند قدومھم إلى الزیارة أو عبر یمكن ألصدقائك وأسرتك 
یمكن للزائر  البرید. أو عن طریق" Department’s Lookup Serviceاإلنترنت من خالل خدمة البحث في اإلدارة "

یجب أن تكون  خدام في الیوم التالي.إیداع األموال النقدیة في حسابك عند زیارتك وستكون ھذه األموال متاحة لك لالست
. تقبل جمیع أنواع الحواالت النقدیة من جمیع (باسمك)البرید حوالة نقدیة، وترسل بالبرید  إلیك عن طریقاألموال المرسلة 

سیقدم لك موظف البرید  دوالر. عند االستالم، سیفتح بریدك وسیخضع للفحص في وجودك. 1000الفئات بمبالغ تصل إلى 
أیام  5حوالة نقدیة متاحة بعد  المرسلة عن طریقستكون األموال   كدلیل على استالمك للمال ویودع في حسابك.إیصاًال 

 عمل من استالمھا.
 

، ستقیّد رسوم بعض الخدمات على حسابك للمتجر التعاوني، مثل حالقة DOCخالل الوقت الذي تقیم فیھ في منشأة 
سابك، فقد تستمر إمكانیة تلقیك الخدمة، ولكن ستقیّد الرسوم على حسابك. عندما الشعر. إذا لم یكن لدیك أي أموال في ح

وستخصم من إیداعك. ستظل ھذه الرسوم مقیدة على  أوال تودع األموال في حسابك، سندفع رسوم الخدمات السابقة
 .DOCحسابك حتى تُسدد، حتى لو تم تسریحك من منشأة 

 
  خدمات اإلیداع

 
مع العدید من وكالء تحویل األموال لقبول عملیات اإلیداع في حسابات األشخاص المحتجزین لدى ترتیبات  DOCاتخذت 
DOC وبدالً من الذھاب إلى أحد مكاتب الصّرافین، یمكن لألصدقاء وأفراد األسرة استخدام ھذه الخدمات. ویتمثل مقدّما .

 .Western Unionو JPayالخدمة اللذان یقدمان ھذه الخدمات في 
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 ق اإلیداعطر
 

الھاتف أو في مكان ال یتطلب حجًزا مسبقًا  أو عن طریقاعتمادًا على مقدم الخدمة، یمكن إجراء اإلیداعات عبر اإلنترنت 
وإسم  . یجب أن یكون المودعون قادرین على ذكر االسم األولDOCأو باستخدام كشك في أحد مكاتب الصّراف في 

 قم السجل والحالة.للشخص المحتجز باإلضافة إلى ر العائلة
 

 JPay Western Union 
 متاح متاح بطاقة االئتمان أو الخصم المباشر اإلیداع عبر اإلنترنت:

بطاقة االئتمان أو الخصم  الھاتف: اإلیداع عن طریق
 المباشر

 متاح متاح

أماكن بدون حجز مسبق: بطاقة االئتمان أو الخصم 
 المباشر، نقدًا

 متاح متاح

 یقرر الحقًا متاح النقد فقط اف:كشك مكتب الصرّ 
 

 الرسوم
 

 تُفرض رسوم على جمیع خدمات اإلیداع. وتختلف الرسوم من مقدم خدمة إلى آخر. 
 

 معلومات التواصل
 

باللجوء إلى مقدم خدمة بدالً من اآلخر. وإذا رغب أحد األشخاص في إیداع أموال في حسابك باستخدام  DOCال تنصح 
 )، فستجد فیما یلي معلومات االتصال التي یمكنك تقدیمھا إلیھم.2ثنین (أحد مقدمي الخدمة اال

 
 JPay Western Union 

 JPAY (800) 634-3422-574 (800) رقم الھاتف
 www.jpay.com www.westernunion.com عنوان الموقع اإللكتروني

 
 

 
 الخدمات التعلیمیة

 
عاًما، ولم تحصل على شھادة الدراسة الثانویة أو دبلومة معادلة للمدرسة الثانویة  21و 18عمرك یتراوح بین  إذا كان

)TASC / GED أیام أو أكثر، فیحق لك الحصول على  10)، وكنت في السجن أو تتوقع احتجازك في السجن لمدة
 رز آیالند. الخدمات التعلیمیة ویمكنك الذھاب إلى المدرسة في منشأة في رایك

    
"نموذج طلب الخدمات التعلیمیة" الذي یفترض أن تكون قد تلقیتھ عند  المدرسة، قم بإكمالإذا كنت ترغب في الذھاب إلى 

" في كل منطقة إیواء، أو في مناطق الخدمات Aكشك الدخول. یمكنك أیًضا العثور على ھذا النموذج في مكتب الحراسة "
، أرسل النموذج عند إكمالھماعیة)، أو المكتبات القانونیة، أو مناطق رجال الدین داخل المنشأة. االستشاریة (الخدمات االجت

 بمعالجة النموذج ویسلمونھ إلى موظفي إدارة التعلیم.  البرنامج وسوف یقومواإلى مستشار البرنامج أو أحد موظفي 
  

عاًما والتي یمكن أن تؤدي  24و 18راوح أعمارھم بین ) الخدمات التعلیمیة لألشخاص الذین تتDOEتقدم إدارة التعلیم (
) أو GED، المعروف سابقًا باسم TASCإلى الحصول على دبلوم المدرسة الثانویة أو دبلوم معادلة المدرسة الثانویة (

مج بعض المنشآت برا لدى . توفر إدارة التعلیم التدریب المھني واالستشارات وتخطیط إطالق السراح.Regentsدبلوم 
 عاًما ویمكن أن تؤدي إلى الحصول على دبلوم معادلة المدرسة الثانویة. 21لتعلیم الكبار للطالب الذین تزید أعمارھم عن 

أخبر مسؤول منطقة اإلیواء، أو المستشار، أو قائد البرامج، أو نائب المأمور للبرامج، في المنشأة إذا كنت ترغب في 

http://www.jpay.com/
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تتوفر النماذج أیًضا في منطقة إیوائك،  نماذج والمعلومات المناسبة بشأن ما ھو متاح.الذھاب إلى المدرسة، وسیوافونك بال
 ، والبرامج في المنشأة.وفي المكتبة القانونیة

 
 

 
 خدمات السالمة والضحایا

 
 قضایا السالمة العامة

 
عما إذا كنت على علم  یحق لك قضاء مدة احتجازك بأمان داخل السجن، عندما تصل إلى مكان احتجاز اإلدارة، ستُسأل

  بأي سبب یجعلك معرًضا للخطر أو تحتاج إلى حمایة خاصة أو أمن خاص أو حمایة من عامة النزالء، مثل:
 

 التعرض لالعتداء أو المضایقة أو اإلكراه، الجنسي أو غیره، أثناء االحتجاز أو أثناء فترة سجن سابقة •
یًا أو ترتدي مالبس مخالفة لجنسك، أو كنِت واضحة األنوثة تم النظر إلیك على أنك مثلي الجنس أو متحول جنس •

 (إذا كان یؤوى وسط الذكور)
  أي سبب آخر. •

 
حتى لو لم تصرح بأي شيء عند احتجازك للمرة األولى، فلم یتأخر الوقت أبدًا لطلب المساعدة. إذا كنت تشعر بعدم األمان 

مختص بك. یمكنك أیًضا إخبار رجل الدین أو مستشار أو أي ، فتأكد من إبالغ مسؤول اإلیواء الفي أي وقتألي سبب 
  موظفین آخرین.

 
یمكن أن یشمل ذلك فصلك  تنفذ اإلدارة العدید من الطرق المختلفة لتلبیة احتیاجات السالمة الخاصة بك وسط عموم النزالء.

، أي الحمایة المشددة، ذه المناطقعن شخص معین أو أشخاص یھددونك، أو نقلك إلى منطقة أو منشأة إیواء مختلفة. في ھ
وباستثناء المرافقین، فإن ھذه الوحدات تشبھ مناطق اإلیواء العامة  تتم مرافقة المحتجزین كلما غادروا منطقة اإلیواء.

 العادیة. 
 

 ساعد في الحفاظ على سالمتك عن طریق:
 التصرف بطریقة واثقة •
ذلك الطعام أو المخدرات أو التبغ أو غیرھا من البضائع عدم قبول الھدایا أو الخدمات من اآلخرین، بما في  •

 المحظورة
 ال تقبل أبدًا العروض المقدمة من شخص محتجز آخر یوحي بأنھ سیكون حامیًا لك •
العثور على مستشار، أو عضو من رجال الدین أو موظفي الصحة البدنیة أو العقلیة الذین تشعر بالراحة معھم  •

  لمناقشة مخاوفك وشواغلك
 لتزام الصراحة والحزم إذا طلب منك اآلخرون فعل شيء ال ترید القیام بھا •
 البقاء في المناطق المخصصة للمنشأة •
 الثِقة بحواسك. إذا شعرت أن الموقف قد یكون خطیًرا، فمن المحتمل أن یكون كذلك بالفعل  •
   

 الھویة الجنسیةاإلیواء على أساس 
 

 الذین یتم تحدیدھمألولئك  الھویة الجنسیةحالة على حدة في اإلیواء على أساس یجب على اإلدارة أن تنظر على أساس كل 
، وما الجنسیتین الجنسیة وغیر المنتمین إلى أي من الھویتین أنھم متحولون جنسیًا وحاملو صفات الجنسین ومغایرو الھویة

سیُطلب منك  لى مخاوف إداریة أو أمنیة.إذا كان ھذا اإللحاق سیضمن صحتھم وسالمتھم وما إذا كان ذلك اإللحاق سیؤدي إ
یمكنك طلب اإلیواء في وحدات السجناء عامة أو الحمایة  إكمال نموذج، وتقدیم معلومات بشأن تفضیالت اإلیواء والبحث.

  .الھویتین الجنسیتینالمشددة أو الوحدة الخاصة بالمتحولین جنسیًا وحاملي صفات الجنسین وغیر المنتمین إلى أي من 
 



 30 

 الھویتین الجنسیتینوحدة الستیعاب المتحولین جنسیًا وحاملي صفات الجنسین وغیر المنتمین إلى أي من  DOCشأت أن
سیتم أیًضا توفیر نموذج  الذین یختارون العیش في وحدة إیواء منفصلة. تقع ھذه الوحدة في المنشأة النسائیة التابعة لإلدارة.

أي وقت خالل فترة احتجاز الشخص من فریق قانون القضاء على االغتصاب في ھذه الوحدة، عند الطلب في  إیواء، لطلب
  السجون الخاص بالمنشأة أو من مشرف منطقة إیواء.

 
 ویمكن الوصول إلى ھذا التوجیھ والتوجیھ .LGBTI-GNC-GBCیمكن العثور على معلومات إضافیة في توجیھ 

5011 R-A PREA .في المكتبة القانونیة  
 

 لجنسياالعتداء ا
 

)، أرست اإلدارة سیاسات وإجراءات PREAوفقًا للمبادئ التوجیھیة لقانون القضاء على االغتصاب في السجون (
 یكونوا معرضین بشكل خاص لإلیذاء الجنسي واإلشراف على أولئك الذین قد قد یكونوالمساعدة المحتجزین لدینا الذین 

اب في السجون على اإلدارة اتخاذ خطوات إیجابیة لمنع االعتداء عنیفین جنسیًا. ویشترط قانون القضاء على االغتص
الجنسي والتحرش واالنتقام من أي شخص یبلغ عن االعتداء الجنسي أو المضایقة الجنسیة وكشفھ والرد علیھ واإلبالغ عنھ 

  والتحقیق فیھ.
 

اء احتجازك. ویخالف أي نوع من الممارسة أو ال تتسامح اإلدارة مع جمیع اللقاءات الجنسیة، حتى ذات الطابع التوافقي، أثن
 السلوك الجنسي قواعد اإلدارة. 

 
 ما المقصود باالعتداء الجنسي؟

 
ف االعتداء الجنسي بأنھ أي نوع من التالمس الجنسي غیر المرغوب فیھ. ویشمل ھذا مالمسة الشرج أو  • یُعرَّ

 . آخر ءشي المھبل أو اختراق أي منھما بالقضیب أو اإلصبع أو أي
یشمل االعتداء الجنسي أیًضا أي لمس مقصود وغیر مرغوب لألعضاء التناسلیة أو الثدي أو الفخذ الداخلي أو  •

 األرداف، إما بشكل مباشر أو من فوق المالبس. 
 وتعتبر ممارسة الجنس مع موظف (حتى عند الموافقة على ذلك) اعتداًء جنسیًا.  •
ة نتیجة لمشادة جسدیة. على سبیل المثال، إذا تورط شخصان في ویستثنى من ھذه المالمسة المالمسة العرضی •

  قتال، فإن التالمس الجسدي بینھما قد ال یشكل اعتداًء جنسیًا.

 
 ما المقصود بالتحرش الجنسي؟

 
المغازلة الجنسیة المتكررة أو طلب إقامة عالقة جنسیة كخدمة أو التعلیقات اللفظیة أو اإلیماءات ذات الطابع  •

ن موظف أو متعھد أو متطوع لشخص محتجز، بما في ذلك اإلشارات المھینة للنوع أو التعلیقات ذات الجنسي م
 اإلیحاءات الجنسیة أو الطابع االزدرائي عن الجسم أو المالبس، أو اللغة أو اإلیماءات البذیئة. 

التعلیقات اللفظیة، أو  المغازلة الجنسیة المتكررة وغیر المرحب بھا، أو طلب إقامة عالقة جنسیة كخدمة، أو •
 اإلیماءات، أو األفعال ذات الطابع الجنسي الُمھین أو االزدرائي من شخص محتجز إلى آخر. 

 ما المقصود بسوء السلوك الجنسي الخاص بموظف؟
 

أي طلب من أحد الموظفین النخراط شخص محتجز في أي نوع من أنواع السلوك أو األفعال ذات الطبیعة  •
ھذا اللمس الجنسي وطلب ممارسة الجنس أو محاولة ممارستھ أو ممارستھ تحت التھدید والتلذذ الجنسیة. ویشمل 

 بالتطلع إلى األعضاء التناسلیة للشخص اآلخر. 
یعني التلذذ بالتطلع إلى األعضاء التناسلیة للشخص اآلخر الممارس من قبل الموظف أو المتعھد أو المتطوع  •

 مثل تحدیق النظر إلىز ألسباب ال عالقة لھا بأداء واجباتھم الرسمیة، انتھاك موظفین لخصوصیة شخص محتج
شخص محتجز أثناء استخدم المرحاض في زنزانتھ لقضاء حاجتھ؛ أو مطالبة الشخص المحتجز بكشف أردافھ أو 

 أعضائھ التناسلیة أو ثدیھ؛ أو التقاط صور لكل أو جزء من الجسم العاري لشخص محتجز یقضي حاجتھ.
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 منع االعتداء الجنسي:كیفیة 
 

إذا رأیت شخًصا ما یتعرض للتحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي، فأبلغ الموظف فوًرا. یلتزم جمیع الموظفین  •
 باإلبالغ.

أي شخص یعرض علیك تقدیم خدماتھ أو إقراضك شیئًا أو توفیر الحمایة لك فقد یكون یُجھز لك اعتداًء أو  •
 یستھدفك كضحیة محتملة. 

تنتبھ للمواقف التي تسبب لك انزعاًجا. ثِق بحواسك. إذا شعرت بالقلق، فغادر المكان أو استدعِ أحد علیك أن 
 "ال تلمسني"!أو  "ال" أو "توقف"الموظفین. من حقك أن تقول 

 إذا تعرضت أنت أو أي شخص للضغط لممارسة الجنس، فأخبر أحد الموظفین فوًرا. •
 تداء لكي تطلب المساعدة. لست بحاجة إلى االنتظار حتى یحدث االع

خذ حذرك من األماكن التي قد یصعب على الموظفین رؤیتھا أو التي ستجد صعوبة في طلب المساعدة فیھا إذا  •
 احتجت إلیھا. 

  السجناء اآلخرین ودخول اآلخرین إلى زنزانتك. إلى زنزاناتتجنب الدخول  •
تجعل من الصعب علیك البقاء في حالة انتباه أو اتخاذ فالبضائع المحظورة مثل المخدرات والكحول س -كن منتبًھا  •

 قرار أو طلب المساعدة. 

  ماذا تفعل إذا كنت ضحیة لالعتداء الجنسي
 
إذا تعرضت لالعتداء الجنسي أو تعرضت للتحرش بأي شكل من األشكال، من قبل أشخاص محتجزین آخرین أو أحد 

 لھا تلقي المساعدة:الموظفین، فھناك عدد من الطرق التي یمكنك من خال
 

إخبار مسؤول منطقة اإلیواء أو مقدم خدمات الصحة البدنیة أو العقلیة أو رجل دین أو مستشار أو أي موظف  •
 آخر؛ 

 تقدیم تظلم؛  •
  ؛1900-266-212االتصال بشعبة التحقیقات في اإلدارة على الرقم  •
 .037-204-8718على الرقم  اتصل بالخط الساخن السري لقانون القضاء على االغتصاب في السجون •
 أو الكتابة إلى:212-227-3000على الرقم  ب Safe Horizonاتصل بمستشار األزمات للضحایا في  •

Floor,  thSafe Horizon Inc., Brooklyn Community Program, 50 Court Street, 9
Brooklyn, NY 11201جمیع المكالمات مجانیة . 

. ویمكنھم أیًضا اإلبالغ عبر اإلنترنت على 311غ عن اعتداء أو تحرش إلى یمكن ألسرتك أو أصدقائك اإلبال •
 .DOCموقع 

 
ادعاءات االعتداء الجنسي إلى المسؤولین المكلفین بإنفاذ القانون وسیتم التحقیق فیھا بدقة. سیتم  اإلبالغ عن جمیعویتم 

  اضاتھم.تأدیب األشخاص الذین یرتكبون التحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي ومق
 

یمكنك اإلبالغ عن االعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي شخصیًا أو كتابیًا، وفي أي وقت بعد حدوثھ، بغض النظر عن 
مقدار الوقت المنقضي. ومع ذلك، كلما أسرعت في اإلبالغ عن الحادث، كان التحقیق أسھل. على الرغم من أنك لست 

كلما زادت المعلومات التي تقدمھا، یكون من األسھل على الموظفین تقدیم مضطًرا إلى ذكر اسم المعتدي (المعتدین)، ف
المساعدة. وإذا كنت ترغب في ذلك، فیمكن ألحد المدافعین عن حقوق الضحایا المؤھلین مرافقتك ودعمك أثناء عملیة 

 فحص الطب الشرعي ومقابالت التحقیق. 
 

ایة الفوریة لك وإحالتك إلجراء فحص طب شرعي وخدمات إذا أبلغت عن تعرضك العتداء جنسي، فسیتم توفیر الحم
الصحة العقلیة. سیفحصك الطاقم الطبي، بموافقتك، للتحقق من وجود إصابات جسدیة وأدلة على االعتداء الجنسي. سیتم 

صول یمكنك الو إجراء الفحص بشكل خاص ومھني. سیتم اتخاذ جمیع االحتیاطات الالزمة لمنع العدوى المنقولة جنسیًا.
 إلى جمیع ھذه الخدمات حتى إذا لم تبلغ عن االعتداء الجنسي أو تحدد ھویة المعتدي. 
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یرجى تذكر أنھ على الرغم من أنك قد ترغب في غسل أو تنظیف جسمك بعد االعتداء، فمن المھم أن تُعرض على الطاقم 
لمالبس أو استخدام الحمام. ال تستحم أو تغتسل أو االستحمام أو االغتسال أو الشراب أو تناول الطعام أو تغییر ا قبلالطبي 

األشیاء لجمع  تدمر أو تتخلص من المالبس والمالبس الداخلیة التي كنت ترتدیھا وقت االعتداء، حیث یمكن استخدام ھذه
  األدلة.

 
یت أو سمعت أبلغ فوًرا إذا رأیت أو سمعت عن انخراط موظفین في ممارسات جنسیة مع شخص محتجز أو إذا كنت قد رأ

 عن شخص آخر یتعرض لالعتداء الجنسي أو التھدید من قبل شخص محتجز آخر أو موظفین.
 

  تقدیم المشورة لضحایا االعتداء الجنسي:
 

إذا كنت ضحیة لالعتداء الجنسي أثناء وجودك في السجن، أو إذا كنت ضحیة في الماضي، فإن موظفي الصحة البدنیة 
إذا كنت مھتًما بأي من سبل الدعم ھذه، فاسأل  ربین، وكذلك رجال الدین متاحون لتقدیم الدعم.والعقلیة، والمستشارین المد

 فریق قانون القضاء على االغتصاب في السجون الخاص بالمنشأة أو مستشار البرنامج لإلحالة.
 

 
 

 الخدمات الصحیة 
 

إلى خدمات الطب المتخصصة وخدمات طب تكون الخدمات الطبیة، وخدمات الصحة العقلیة، وطب األسنان، باإلضافة 
.) أي العالج بالمیثادون واألدویة األخرى للتخلص من السموم، M.A.Tاألسنان التي تشمل تلقي أدویة عالج اإلدمان (

وتتاح ھذه الخدمات من  وخدمات تعاطي المخدرات، متاحة لك وأنت في رعایة إدارة اإلصالحیات بمدینة نیویورك.
توفر  أیام في األسبوع. 7ساعة یومیًا، و 24عة، غیر أن خدمات الطوارئ تتاح في أي وقت، على مدار االثنین إلى الجم

    New York City Health + Hospital (NYC H+H)ھذه الخدمات مستشفیات 
 یمكنك الوصول إلى أي من ھذه الخدمات الصحیة عن طریق التوقیع على صحیفة تسجیل االستدعاء المرضي الیومیة 

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إكمال طلب للحصول على الخدمات الصحیة، فیمكنك طلب  المعلقة في منطقة إیوائك.
عندما توقّع على ورقة االستدعاء المرضي الیومیة، سیتم توجیھك إلى االستدعاء  .DOCالمساعدة من أحد موظفي 

ل للحصول على استدعاء مرضي، وعانیت في أي وقت من حالة إذا لم تكن قد قمت بالتسجی المرضي في یوم العمل التالي.
 طوارئ لصحة األسنان، أو الصحة البدنیة، أو العقلیة، فأخبر موظف اإلیواء الذي سیضمن حصولك على رعایة الطوارئ.

اح یومي یرجى مالحظة أنھ یتم توفیر خدمة االستدعاء المرضي من االثنین إلى الجمعة، غیر أن الوصول إلى العیادة مت
، فیرجى التحدث إلى أحد المناعة البشریةإذا طلبت أو ترغب في طلب اختبار فیروس نقص  السبت واألحد حسب الحاجة.

 مقدمي الرعایة الصحیة. 
  

 إذا كانت حالتك تتطلب إدخالك إلى المستشفى، فسیتم تحویلك إلى مستشفى أو منشأة مناسبة. 
  

 وتخطیط إطالق السراح المناعة البشریةاختبار فیروس نقص 
  

االتصال بمستشار فیروس نقص  المناعة البشریةلخطر اإلصابة بفیروس نقص  قد یتعرضواأو  لألفراد المصابینیمكن 
. یكون االختبار طوعًیا البشریة في المنشأة للتحدث عن التخطیط للخروج عن طریق طلب االستدعاء المرضي. المناعة

 وتكون جمیع الجلسات والنتائج سریة تماًما. في جمیع المنشآت. ة البشریةالمناعیتاح مستشار فیروس نقص 
  

 )RCSخدمات العودة لالندماج في المجتمع واستمراریة الخدمة (
  

(منسقو الرعایة) لتقدیم التخطیط  NYC Health + Hospitalیتاح موظفو الخدمات الصحیة للمنشآت اإلصالحیة في 
 ون المدینة قبل إخالء سبیلھم والعودة لالندماج في المجتمع. إلطالق السراح للعمالء في سج
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توفر خدمات العودة لالندماج في المجتمع واستمراریة الخدمة خدمات إضافیة للزائرین في مركز الزیارة المركزي، بما 
الً عن ) والعالج منھا، فضNARCANفي ذلك توزیع الواقي الذكري، والتثقیف للوقایة من الجرعات الزائدة (

یقدم موظفو خدمات العودة  التثقیف/المعلومات الصحیة، والمساعدة/المعلومات المتعلقة بالتأمین الصحي، وأدلة الموارد.
لالندماج في المجتمع واستمراریة الخدمة المساعدة في مجال التواصل في المجتمع لربط العمالء بالرعایة األولیة، 

وااللتزام بأدویة فیروس التھاب الكبد الوبائي ج. یمكن الوصول إلى خدمات ، المناعة البشریةوخدمات فیروس نقص 
العودة لالندماج في المجتمع واستمراریة الخدمة عن طریق التواصل مع موظف من موظفي العیادة أو عن طریق طلب أن 

 یتواصل ضابط اإلصالحیات نیابة عنك.
  

 )SUREالمخدرات (برنامج تعزیز العودة لالندماج في المجتمع إلدمان 
  

برنامج تعزیز العودة لالندماج في المجتمع إلدمان المخدرات ھو برنامج یوفر خدمات المحكمة، واستشارات الحد من 
، وتخطیط العودة لالندماج في المجتمع للمرضى الذین یعانون من Medicaidالضرر، واإلحاالت من السجن، وطلبات 
بالفعل ھذه الخدمات من برنامج آخر للخدمات الصحیة للمنشآت  ال یتلقواین اضطراب تعاطي المخدرات المحتمل الذ

 ). CHSاإلصالحیة (
 

 
 

 خدمات الطعام
 

بحیث تلبي التوجیھات الغذائیة التي وضعتھا الھیئات التنظیمیة. وتوفر أیًضا  DOCتم تصمیم القوائم "الصحیة للقلب" في 
ة؛ بدًءا من الوجبات المالئمة ألدیان معینة والوجبات النباتیة لتلبیة احتیاجات مجموعة متنوعة من الوجبات الغذائیة العالجی

فإذا كنت تعتقد أن حالتك الطبیة تتطلب اتباع نظام غذائي عالجي، فیجب علیك  األشخاص المحتجزین الغذائیة والدینیة،
طاقم الطبي ما إذا كانوا بحاجة إلى لتخضع لتقییم الطاقم الطبي. وسیحدد ال االستدعاء للمرضىالتسجیل للحصول على 

وصف نظام غذائي عالجي أم ال بناًء على حالتك الطبیة. إذا كنت تتناول المنتجات النباتیة فقط أو تتجنب تناول اللحوم 
بأنواعھا والمأكوالت البحریة، فسجل للحصول على استدعاء مرضي، وأبلغ الطاقم الطبي وسیتم إرسال طلبك إلى خدمات 

 . التغذیة
 

المعمول بھا  DOCترتیبات تیسیریة معقولة لطلب التقید بالقوانین الغذائیة الدینیة أو الصوم وفقًا لتوجیھات  DOCستوفر 
تقیّم الخدمات الدینیة طلبات األنظمة الغذائیة الدینیة بشكل فردي، وإذا تمت الموافقة علیھا، فستعید  واألوامر التشغیلیة.

  .DOCالغذائیة لتقدیم الوجبات الدینیة المناسبة وفقًا لما تقره توجیھ الطلب إلى الخدمات 
 

 
 

 
 الزواج

 
وبعد أن  إذا كنت ترغب في الزواج أثناء وجودك في السجن، فیمكنك الحصول على نموذج طلب من مستشار في المنشأة.

 نیویورك إلكمالواج في مدینة تقوم بإعادة النموذج المكتمل إلى موظفي االستشارة، سیتم تحدید موعد لرؤیة كاتب الز
  .نموذج طلب رخصة الزواج

 
مكتب الزواج ودفع رسوم  بھ الذھاب إلىبمجرد تقدیم نموذج طلب رخصة الزواج، یتعین على الشریك الذي تعتزم الزواج 

 الرخصة وتوقیع الطلب. سیتحمل ھذا الشریك مسؤولیة ضمان وجود مسؤول مرخص ألداء مراسم الزواج. سیُطلب من
المسؤول المرخص تقدیم ثالثة تواریخ متاحة ألداء مراسم الزواج. یتم تحدید تاریخ الزواج مع رجال الدین موظفي المنشأة 

لدفع الرسوم التي  عند استالم رخصة الزواج واسم المسؤول المرخص لھ وتوافره. یجب علیك اتخاذ الترتیبات الالزمة
. یسمح لك باإلفراج ھذا الرسم DOCإذ ال تغطي لذي یؤدي مراسم الزواج، یحددھا رجل الدین أو المسؤول المرخص لھ ا
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عن أموال من حسابك للدفع. وسیقدم لك المستشار أیًضا "نموذج اإلفراج عن األموال" لتكملھ بالمبلغ الذي سیتم تحویلھ إلى 
 رجل الدین مقابل خدماتھ.

 
 

 
 زیارات المحامي 

 
أیام في األسبوع من  7قانونیین، أو أي أخصائي اجتماعي یعمل مع محامیك زیارتك یجوز لمحامیك، أو أحد المساعدین ال

قد یطلب المحامي أیًضا إحضارك إلى محكمة لزیارة  مساًء في المنشأة التي تُؤوى فیھا. 8صباًحا إلى الساعة  8الساعة 
د عبر الفیدیو رؤیة المحامي والتحدث معھ ویتیح لك االجتماع عن بُع محاٍم، أو طلب عقد اجتماع عن بعد عبر الفیدیو معك.

عبر شاشة تلفزیون في منشأة أثناء وجود المحامي الخاص بك في المحكمة. إذا كنت ترغب في مقابلة محامیك شخصیًا، 
 فیجب علیك التحدث معھ وطلب زیارتھ لك. وال تحتسب ھذه الزیارات من عدد الزیارات المسموح بھا.

 
 مساًء.  3ارات المحامین خالل فترة إحصاء بعد الظھر، التي تحدث في الساعة لن یتم إجراء زی مالحظة:

 
 سداد الكفالة

 كیفیة سداد الكفالة
 

 ستقبل الكفالة في أي من األشكال التالیة، بالقیمة الدقیقة للكفالة فقط: 
 

 شیك الصّراف، بأي مبلغ ال یتجاوز مبلغ الكفالة؛  •
 دوالر لكل حوالة نقدیة؛  1000ل إلى الحواالت النقدیة المصرفیة، بما یص •
 دوالر لكل حوالة نقدیة؛  1000الحواالت النقدیة الفیدرالیة السریعة، بما یصل إلى  •
 دوالر لكل حوالة نقدیة؛  1000الحواالت النقدیة عبر البرید األمریكي، بما یصل إلى  •
 دوالر لكل حوالة نقدیة؛  1000، بما یصل إلى Travelers Express Companyالحواالت النقدیة عبر  •
 دوالر لكل حوالة نقدیة؛ 1000، بما یصل إلى Western Unionالحواالت النقدیة عبر  •
 (من حسابك على سبیل المثال)؛ DOCالشیكات الصادرة عن إحدى منشآت  •
 الشیكات الصادرة عن إدارة الشؤون المالیة في مدینة نیویورك السترداد الكفالة؛ •
إدارة المحاربین القدامى، أو حكومة الوالیات المتحدة، أو حكومة والیة نیویورك، بما  الشیكات الصادرة عن •

 دوالر لكل شیك؛ 1000یصل إلى 
 بطاقة االئتمان أو الخصم المباشر. •

 
أو في رایكرز آیالند في مركز صرافي  طقة إداریةنم إذا كنت تسدد أو یسدد أي شخص آخر كفالة في أي منشأة في

"، فأصدر الشیكات أو الحواالت النقدیة مستحقة الدفع Rikers Island Central Cashierالمركزي " رایكرز آیالند
"، بغض النظر عن مكان New York City Department of Correctionباسم إدارة اإلصالحیات بمدینة نیویورك "

یجب أن یقدم رقم تعریف والیة إیواء الشخص. ویجب على الشخص الذي یقدم الكفالة تقدیم بطاقة ھویة شخصیة و
 ) للشخص الذي تُسدد عنھ الكفالة.NYSIDنیویورك (

 
بطاقة االئتمان، فیجوز لك سداد الكفالة ذاتیًا في كشك الدخول بالمنشأة أو قد یسدد  عن طریق إذا ُسمح بسداد كفالة قضیتك

" التي Departments Lookup Serviceشخص نیابة عنك الكفالة عبر اإلنترنت من خالل خدمة البحث في اإلدارات "
  التالي: URLیمكن الوصول إلیھا على عنوان 

WEB.NYC.GOV/INMATELOOKUP/PAGES/COMMON/FIND.JSF-ILS-HTTP://A073. 
 

أو في مكتب  المناطق اإلداریةان أو الخصم المباشر شخصیًا في جمیع منشآت یمكن أیًضا إجراء مدفوعات بطاقات االئتم
 GovPay. یمكن العثور على ھاتف GovPayالشركة المعروفة باسم  عن طریقمركز صرافي رایكرز آیالند المركزي 

الذي سیأخذ  GovPayفي كل موقع بجوار نافذة الكفالة. بمجرد الوصول إلى الھاتف، سیتم توصیلك تلقائیًا بممثل 

http://a073-ils-web.nyc.gov/inmatelookup/pages/common/find.jsf
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معلومات بطاقة االئتمان أو الخصم المباشر الخاصة بك وسینفذ معاملة الكفالة الخاصة بك. عند االنتھاء، ارجع إلى نافذة 
 الكفالة إلكمال عملیة سداد الكفالة.

 
ا دامت یمكن لك أو ألي شخص بالنیابة عنك سداد كفالتك بأي عدد مطلوب من الحواالت النقدیة أو شیكات الصراف م

القیمة اإلجمالیة لجمیع الحواالت النقدیة والشیكات المقبولة وأي مبالغ نقدیة تساوي المبلغ الفعلي للكفالة، وال تزید قیمة 
ال تقدم اإلدارة أي عمالت صغیرة (فّكة) في معامالت الكفالة.  دوالر. 1000الشكل الواحد من أشكال سداد الدفع عن 

 إلیداع في الحساب والمتاجر التعاونیة).بخدمات ا(راجع القسم الخاص 
 

) أشكال للسداد 3دوالر، فسیكون من الضروري تقدیمھ من خالل ثالثة ( 2500على سبیل المثال، إذا كان مبلغ الكفالة 
 دوالر. 2500دوالر، لیصل اإلجمالي  500) بمبلغ 1دوالر لكل منھما ومرة واحدة ( 1000) بمبلغ 2على األقل؛ مرتین (

 
مالحظة أنھ ستخطر اإلدارة الشخص المحتجز إذا كانت لدیھ حالة كفالة بقیمة دوالر واحد. باإلضافة إلى ذلك،  یرجى

 سیخطر أیًضا محامي الشخص المحتجز، إذا كان لھ محام مسجل في نظام المحاكم.
 أین تسدد الكفالة

"، ومركز Rikers Island Central Cashierیمكن سداد دفعات الكفالة في مركز صرافي رایكرز آیالند المركزي "
 Manhattan Detention"، ومركز االحتجاز بمانھاتن "Brooklyn Detention Complexاالحتجاز ببروكلین "

Complex" ومركز االحتجاز بكوینز ،"Queens Detention Complex" وسجن فیرنون سي بین ،"Vernon C. 
Bain Centerرونكس ""، والمحكمة الجنائیة لمقاطعة بBronx County Criminal Court بغض النظر عن ،"

المكان الذي یؤوى فیھ الشخص المحتجز. إذا اختار الشخص الذي یسعى إلى سداد الكفالة أن یذھب إلى رایكرز آیالند، 
 Rikers Island Visitفیجب على الدافع أن یذھب إلى نافذة مركز صرافي رایكرز آیالند المركزي في مبنى 

Building  والذي ال یمكن الوصول إلیھ إال بركوب الحافلةMTA Q100 إذا كانت قضیتك تسمح بالسداد باستخدام .
بطاقة االئتمان، فیمكنك سداد الكفالة بنفسك في كشك الدخول بالمنشأة، أو یمكن السداد عبر اإلنترنت نیابة عنك من خالل 

 URL"، والتي یمكن الوصول إلیھا عبر عنوان Department’s Lookup Serviceخدمة البحث التابعة لإلدارة "
 التالي: 

HTTP://A073-ILS-WEB.NYC.GOV/INMATELOOKUP/PAGES/COMMON/FIND.JSF. 
 

، بأي مبلغ كان، ولن تقبل الحواالت النقدیة بأي مبلغ یزید لن تقبل اإلدارة الشیكات الشخصیة، سواء أكانت معتمدة أم ال
 دوالر.  1000عن 

 
تُخصص المعلومات المقدمة ھنا ألغراض التوجیھ العام، وال تتناول جمیع القواعد واللوائح والقوانین والمراسیم  مالحظة:

 یك لم تتم اإلجابة عنھا ھنا على محامیك.یُرجى طرح أي أسئلة لد والمعاییر المتعلقة بإرسال مبلغ الكفالة لشخص محتجز.
 

 
 

 الزیارات
 

) زیارات لكل "أسبوع زیارة" (من األربعاء إلى األحد) بما في ذلك 3إذا كنت معتقالً، فیحق لك الحصول على ثالث (
) لكل 2إذا صدرت ضدك أحكام، فیحق لك زیارتان ( ) واحدة على األقل في المساء أو في عطلة نھایة األسبوع.1زیارة (

ستستمر الزیارات لمدة ساعة  "أسبوع زیارة"، بما في ذلك زیارة واحدة على األقل في المساء أو عطلة نھایة األسبوع.
سیتم توفیر زیارات إضافیة للمحتجزین واألشخاص المحكوم علیھم في الحاالت التي تنطوي على ظروف خاصة،  .واحدة

 ت الطوارئ و/أو الزیارات التي یستغرق الزائر وقتًا طویالً للوصول لھا.بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر حاال
 

) زوار في نفس الوقت، دون الحصول على 3یُسمح للمحتجزین واألفراد المحكوم علیھم باستقبال ما یصل إلى ثالثة (
حاجة، فیمكنك تقدیم طلب كتابي إذا كانت ھناك  موافقة المنشأة، ولكن یمكن تقیید المنشأة للعدد ألسباب مثل نقص المساحة.

 ) زوار خالل زیارة واحدة.3إلى المأمور الستقبال أكثر من ثالثة (
 

http://a073-ils-web.nyc.gov/inmatelookup/pages/common/find.jsf
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عاًما أو  16أي شخص تعّرف موظف الزیارة على ھویتھ بشكل صحیح من خالل إظھار بطاقة ھویة صالحة، وعمره 
 أكبر، یُسمح لھ بالزیارة، بموافقة منك.

 
عاًما الزیارة، شریطة أن یكونوا بصحبة شخص بالغ تم التعرف على ھویتھ  16م عن یمكن لألطفال الذین تقل أعمارھ
باإلضافة إلى ذلك، یجب على الزائر  عاًما، ویجب أن یبقى معھ طوال مدة الزیارة. 18بشكل صحیح وال یقل عمره عن 

قانوني علیھ. یمكن أن یقوم شخص عاًما تقدیم اسم وعنوان والدیھ ورقم ھاتف والدیھ أو الوصي ال 18الذي یقل عمره عن 
عاًما إال  16عاًما بالزیارة، لكن ال یمكنھ التصرف كشخص بالغ بمرافقة الزوار الذین تقل أعمارھم عن  17أو  16عمره 

قد یخضع الزوار الذین  إذا كان أحد والدي الطفل، وأن یكون الشخص المحتجز الذي یزوره ھو أحد والدي الطفل نفسھ.
لفحص أمني سریع في مبنى المراقبة. تتوفر كتب التلوین والطباشیر الملون لألطفال الزوار في مناطق انتظار لدیھم أطفال 

 المنشأة عند الطلب.
 

 ساعة بعد دخولھ األول في حجز اإلدارة.  24تلقي زیارة في غضون  DOCیحق لكل شخص محتجز لدى 
 

وفر المعلومات أیًضا على اإلنترنت على تت تعلّق جداول الزیارة في غرف الزیارة في كل مؤسسة.
WWW.NYC.GOV/BOLDEST.  للحصول على مزید من المعلومات. تقدم  311یمكن ألسرتك أیًضا االتصال بالرقم

افالت الحالیة في ھارلم ووسط اإلدارة مواصالت مجانیة ذھابًا وإیابًا للزائرین الذین یزورون رایكرز آیالند. توجد مواقع الح
ستتاح ترتیبات تیسیریة  مدینة بروكلین. یمكن ألسرتك أیًضا زیارة الموقع اإللكتروني لإلدارة للتعرف على جداول الحافالت.

معقولة للزائرین ذوي االحتیاجات الخاصة لدعم زیارتھم. تتوفر مركبات النقل الخاص لنقل زوارك من مبنى المراقبة إلى 
ك. تقدم اإلدارة حافالت مكوكیة مجانیة للزائرین من موقعین في المجتمع إلى رایكرز آیالند. توفر حافالت النقل منشأت

في  Avenue rd 3وشارع Street th 125المكوكیة خدمة نقل مجانیة من وإلى رایكرز آیالند من موقع واحد في شارع 
في بروكلین  Willoughby Streetوشارع  Fulton Street بین شارع Jay Streetمانھاتن وموقع ثاٍن في شارع جاي 

 خالل جمیع أوقات الزیارة.
 
قد یتم رفض حقك في زیارة شخص معین لك أو یلغى أو یقید إذا قررت اإلدارة أن زیارة ھذا الشخص تشكل تھدیدًا لسالمة 

كتابیًا البرامج الذي سیقدم لك إخطاًرا سیتم اتخاذ ھذا القرار من قِبل نائب المسؤول عن  أو أمن الزوار أو المؤسسة.
  .وللزائر خاصة لك ومعلومات

 
ال یُسمح للزائرین بإحضار أي بضائع محظورة إلى السجن، بما في ذلك المخدرات غیر القانونیة واألسلحة والتبغ وأي 

القبض علیھم إذا تم العثور سیتم تفتیش زائریك عندما یأتون لزیارتك، وسیتم  شيء آخر ال یُسمح لك بإدخالھ إلى السجن.
باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز لھم إحضار صفارات أو ھواتف محمولة أو كامیرات أو أجھزة  معھم على بضائع محظورة.

" الرئیسي حیث یمكن Visit Houseتتوفر الخزائن أمام دار الزیارة " تسجیل أو أي أجھزة إلكترونیة أخرى أو علكة.
، تتوفر أیًضا خزائن عند منشآت المنطقة اإلداریةقبل الدخول إلى المنشأة التابعة لإلدارة. في  ھذه األشیاءللزوار تخزین 

  المذكورة أعاله. تخزین األشیاءالبوابة األمامیة للمنشأة حیث یمكن للزوار 
 

زیارات تشكل تھدیدًا قد یتم رفض حقك في زیارة التعامل المباشر دون حواجز أو إلغاؤھا أو تقییدھا عندما یتقرر أن ھذه ال
إذا قررت اإلدارة رفض أو إلغاء أو تقیید حقك في زیارة التعامل المباشر دون حواجز،  خطیًرا لسالمة السجن أو أمنھ.

فستتاح لك الفرصة للحصول على نفس العدد من الزیارات بطریقة أخرى، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، 
مل المباشر دون حواجز. قبل أن یصبح ھذا القرار نھائیًا، سیتم تزویدك بإخطار كتابي بالتھم الزیارات غیر المتعلقة بالتعا

 المحددة وسیتم منحك فرصة للرد. 
 
تشمل زیارات التعامل المباشر دون حواجز بینك وبین جمیع زوارك طوال فترة الزیارة، إمساك األیدي وحمل األطفال 

 غیر المتعلقة بالتعامل المباشر دون حواجز، ستتحدث مع زائرك من كشك.بالنسبة للزیارات  الصغار والتقبیل.
 
إذا تم رفض امتیازاتك أو امتیازات زائرك أو إبطالھا أو تقییدھا، فیجوز لك الطعن لدى مجلس اإلصالحیات بمدینة 

یمكنك أوالً  شأة.نیویورك. یجب على أي شخص یفعل ذلك تقدیم إشعار كتابي إلى مجلس اإلصالحیات وإلى مأمور المن
 تقدیم تظلم، ولكن إذا تقدمت بطلب إلى مجلس اإلصالحیات كخیارك األول، فلن تتمكن من العودة خطوة وتقدیم تظلم.
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 الصحة الوقائیة

 
وستزود اإلدارة كل منطقة سكنیة بما یكفي من المكانس والمماسح  یجب علیك الحفاظ على نظافتك ونظافة منطقة اإلیواء.

النظافة العامة والمطھرات والمواد األخرى لتنظیف منطقة اإلیواء والحفاظ علیھا، ما دام توفیر ھذه المواد ومستحضرات 
 ال یھدد سالمة وأمن السجن. ومن المتوقع أن یشارك جمیع من في منطقة اإلیواء في الحفاظ على نظافتھا.

 
 

 
 بدون ممارسة التمییز المعاملة 

 
 أو نوعك ھویتك الجنسیةضدك بناًء على عرقك أو دینك أو جنسیتك أو میلك الجنسي أو  لن تعمل اإلدارة على التمییز

 أو عمرك أو إعاقتك أو معتقدك السیاسي. المدرك
 
ستمنحك اإلدارة فرًصا متساویة عندما تتخذ القرارات بما في ذلك مھام العمل والتصنیف واالنضباط، وعند النظر في 

 دارة في االعتبار المخاوف األمنیة والتشغیلیة المعقولة عند اتخاذ تلك القرارات.ستأخذ اإل البرامج المتاحة لك.
 

كتب ومواد باللغة اإلسبانیة في مكتبة  واإلسبانیة، ولدیھاستوفر اإلدارة منشورات وصحًفا مطبوعة باللغتین اإلنجلیزیة 
غة اإلسبانیة. تتوفر نسخة من ھذا الكتیب باللغات سجنك، وتمكنك من سماع البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة التي تَُبث بالل

اإلسبانیة، والصینیة، والروسیة، والبنغالیة، والكریولیة الھایتیة، والكوریة، والعربیة، واألردیة، والفرنسیة، والبولندیة، 
  وبرایل.

 
ید أو الھاتف أو بمقابلتھم یمكنك التحدث أو الكتابة بأي لغة إلى أشخاص محتجزین آخرین وألشخاص خارج المنشأة بالبر

ال تزال القواعد األخرى المتعلقة بالبرید والھاتف واالتصاالت  شخصیًا، ویمكنك قراءة واستالم المواد المكتوبة بأي لغة.
 الشخصیة ساریة.

 
 
 

 العناوین وأرقام الھاتف
 

لسمع للوكاالت واألشخاص الذین قد فیما یلي عناوین وأرقام الھاتف، وأرقام الخدمة الصوتیة، والھاتف النصي لضعاف ا
 ترغب في االتصال بھم أثناء الحبس.

 
 9675-639 (212) –مدینة نیویورك  311 •
 )، على الرقم ACSخط المساعدة لمكتب الدفاع عن حقوق الطفل والوالدین بإدارة خدمات األطفال ( •

212-619-1309 
؛ Astoria Boulevard, East Elmhurst, N.Y. 11370 20-75) في العنوان DRCIمنسق حقوق اإلعاقة ( •

(718) 255-6475 
 ,Water Street 199المساعدة القانونیة المعنیة بحقوق السجناء في المجتمع، في العنوان جمعیة مشروع  •

New York, NY 10038 3300-577 (212)؛ 
؛ Centre Street, Room 2213, New York, NY 10007 1مجلس اإلصالحیات بمدینة نیویورك في العنوان  •

(212) 669-7900 
 )347 (669-4075الخط الساخن لتحقیقات إدارة اإلصالحیات بمدینة نیویورك بدون الكشف عن الھویة  •
  )212 (825-5959إدارة التحقیقات في مدینة نیویورك (المفتش العام)  •
 Alfred E. Smith State Office Building, 80 Southمجلس مدینة نیویورك لإلصالح في العنوان  •

Floor, Albany, NY 12210 thSwan Street, 12 518 (485-2346؛( 
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Street, High Impact Compound, Mercado  thWest 15 15مكتب استشاریي االمتثال في العنوان  •
Trailer, East Elmhurst, NY 11370 718 (728-6505؛( 

 ن (االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي)الخط الساخن المعني بقانون القضاء على االغتصاب في السجو •
0378-204) 347( 

 
 

 
 االنتحار منع 

 
عرضك على خدمات  إذا كنت ترغب في إیذاء نفسك، أو كنت تشعر باالكتئاب الشدید، أو كنت تفكر في االنتحار، فاطلب

 الصحة العقلیة على الفور.
 

أي بة نفسھ، فعلیك إخبار مسؤول منطقة اإلیواء أو إذا كنت تعتقد أن ھناك شخًصا محتجًزا آخر یفكر في قتل أو إصا
 أو موظف طبي على الفور. موظف في اإلدارة

 
 وإلیك بعض الطرق التي یمكنك من خاللھا معرفة أن شخًصا ما قد یفكر في االنتحار. قد: 

 یبدأ في توزیع أشیائھ أو یقول وداًعا •
 یحاول أن یؤذي نفسھ •
 یھدد بقتل نفسھ •
 یصبح مكتئبًا •
 ؤخرا فقدان شخص قریبشھد م •
 كان على عالقة رومانسیة وانتھت •
 تلقى أخباًرا سیئة من خالل زیارة أو مكالمة ھاتفیة. •

 
 بعد توزیع البریدلخطر االنتحار ھذه العالمات بعد الزیارة أو بعد المحكمة أو  قد یتعرضواغالبًا ما یظھر األشخاص الذین 

ات ھاتفیة أو أثناء تغییر الجولة أو في جولة منتصف اللیل أو دخول السجن أو خالل أیام العطالت الرسمیة أو بعد مكالم
في أوقات أخرى، إال أنھ من المھم بشكل  شخص في االنتحاربینما قد تظھر أیًضا العالمات التي تدل على تفكیر  حدیثًا.

 خاص االنتباه عن كثب في ھذه األوقات.
 
 

 
 القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة

 
رأت اإلدارة أنھ یجب مراقبتك بعنایة بسبب الطریقة التي تتوقع اإلدارة أن تتصرف بھا، أو كیفیة تصرف اآلخرین إذا 

)، ومراقبة تحركاتك عن كثب في المنشأة CMCتجاھك، فقد تُدرجك اإلدارة في فئة القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة (
لقضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة، فقد یُفرض علیك أیًضا قیود إضافیة إذا أدرجت في فئة ا وأثناء النقل خارج المنشأة.

 عند االنتقال من مكان إلى آخر داخل المنشأة أو خارجھا.
 

 72عندما تُدرج للمرة األولى في فئة القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة، ستخطرك اإلدارة بھذا القرار كتابیًا خالل 
اإلدراج في فئة القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة"، الذي سیصف سبب إدراجك في فئة  ستتلقى نموذج "إخطار ساعة.

وسیوضح النموذج أیًضا كیف یمكنك  القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة واألدلة التي تم استخدامھا التخاذ ھذا القرار.
 الطعن في ھذا القرار إذا اخترت ذلك.

 
  أسابیع. 4كل  وستخضع قضیتك للمراجعة تلقائًیا
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وال یوجد أي  یمكنك تقدیم طعن في إدراجك في فئة القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة، كتابة إلى رئیس مكتب األمن.
ستظل مدرًجا في فئة القضایا الخاضعة للمراقبة المركزیة أثناء طعنك. ستتلقى قراًرا كتابیًا في  نموذج لھذا الغرض.

عن الكتابي، دون احتساب عطالت نھایة األسبوع والعطل الرسمیة. سیكون القرار في نموذج یوًما من تلقي الط 15غضون 
 "إخطار بقرار مراجعة الطعن".

 
 

 
 المكالمات الھاتفیة 

 
ویمكن إجراء مكالمات  یمكنك إجراء مكالمات ھاتفیة خالل جمیع الفترات التي ال تكون فیھا محتجًزا داخل زنزانتك.

إذا كان یتعین علیك إجراء مكالمة طوارئ إلى رقم خارج الوالیات المتحدة، فیمكنك الترتیب  معقول.الطوارئ في أي وقت 
إذا لم یكن ھؤالء  .على حساب الشخص الذي یتلقى المكالمة مع فریق االستشارة التابع للمنشأة إلجراء تلك المكالمة

 مختص بالمنشأة.الموظفون متاحین، فیمكنك ترتیب المكالمة من خالل رجل الدین ال
 

رسالة لك وسیُسمح لك بإعادة االتصال في  سیتم أخذإذا تلقیت مكالمة ھاتفیة طارئة، فسیُسمح لك باستقبال المكالمة أو 
 أقرب وقت ممكن.

 
الخاص بك بخصوص اإلجراءات المدنیة أو الجنائیة المعلقة (بما  من المحامي المسجلیُسمح لك بتلقي المكالمات الواردة 

رسالة لك وسیُسمح لك بإعادة االتصال في أقرب وقت  سیتم أخذك المكالمات الھاتفیة التي أمرت بھا المحكمة) أو في ذل
 ممكن. 

 
) 3) دقیقة من وقت االتصال، كل ثالث (21یُسمح لجمیع األفراد المحتجزین على نفقة اإلدارة، بإجمالي واحدة وعشرین (

) دقیقة من 21ة أثناء االحتجاز. وبمجرد استنفاد كل الوقت البالغ واحدة وعشرین (ساعات أثناء فترات البقاء خارج الزنزان
) 6مدة ( 311) ساعات من حظر استخدام الھاتف مؤقتًا. یخصص لجمیع المكالمات إلى 3وقت االتصال، تبدأ الثالث (

 دقائق.
 

) دقیقة، 15ا لمدة ال تزید عن خمس عشرة () یومیً 1یُسمح لألفراد المحتجزین في العزل التأدیبي بإجراء مكالمة واحدة (
حقوقك الھاتفیة إذا قررت اإلدارة أن استخدامك للھاتف  قد یتم تحدیدباستثناء المكالمات مع محامیك أو مكتب محامیك. 

وقك إذا قررت اإلدارة الحد من حق یمثل تھدیدًا على سالمة أو أمان المؤسسة، أو إذا كنت تنتھك لوائح الھاتف الكتابیة.
 الھاتفیة، فستتلقى قراًرا كتابیًا ینص على الوقائع واألسباب المحددة التي تكمن وراء ھذا القرار.

 
إذا تلقیت قراًرا بالحد من حقوقك الھاتفیة، فیمكنك الطعن في ھذا القرار لدي مجلس اإلصالحیات بمدینة نیویورك. یجب أن 

على للمنشأة إلخبارھم بنیتك في الطعن في القرار. الحظ أنھ یمكنك تكتب إلى مجلس اإلصالحیات والمأمور أو الضابط األ
 أوالً تقدیم تظلم، ولكن إذا تقدمت بطلب إلى مجلس اإلصالحیات، فلن یتم النظر في طلب التظلم الذي قدمتھ.

 
مكالمات الممیزة، ویمكن مراقبة و/أو تسجیل جمیع المكالمات، باستثناء المكالمات مع المحامي الخاص بك أو غیرھا من ال

من أجل عدم مراقبة مكالمات محامیك والمكالمات األخرى ذات الطبیعة الممیزة، یجب علیك تزوید  ألغراض أمنیة.
اإلدارة بأرقام الھواتف التي ال یجب مراقبة مكالماتھا، وستتحقق اإلدارة من أن ھذه األرقام تخص المحامین أو األشخاص 

یشكل استخدامك للھاتف في إحدى منشآت اإلدارة موافقتك الضمنیة  و طبیعة ممیزة معك.اآلخرین الذین لدیھم اتصال ذ
 على ھذه المراقبة.
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 اللوازم والمواد المرجعیة القانونیة المكتبة القانونیة:
 

صول سیتم توفیر فھرس لمراجع المكتبة القانونیة ألي شخص محتجز غیر قادر على الذھاب إلى المكتبة القانونیة أو الو
، یحتوي سجنك على مكتبة قانونیة كاملة تتضمن Elmhurst Hospitalإلى كشك. وما لم تكن في جناح السجن بمستشفى 

یوجد  أحدث المواد البحثیة والمرجعیة، والنماذج القانونیة الفارغة، وماكینات النسخ والتصویر، والورق، واآلالت الكاتبة.
إذا كنت بحاجة إلى مواد غیر موجودة في  مكتبة قانونیة صغیرة. Elmhurst Hospitalفي أجنحة السجن بمستشفى 

المكتبة القانونیة الصغیرة قبل عودتك إلى منشأة بھا مكتبة قانونیة كاملة، فاطلب المساعدة من مسؤول المكتبة القانونیة 
ونیة الكاملة لمساعدتك إذا الصغیرة. باإلضافة إلى ذلك، یمكن تحدید موعد مع منسق قانوني من إحدى المكتبات القان

 احتجت إلى مثل ھذه المساعدة.
 

بتوفیر أكشاك توفر إمكانیة الوصول اإللكتروني إلى نفس المواد القانونیة  DOCوبدالً من المواد المطبوعة، قامت 
نیة ألي شخص المطلوبة من محرك أقراص كمبیوتر محفوظ في المكتبة القانونیة. سیتم توفیر فھرس لمراجع المكتبة القانو

 محتجز أو محكوم علیھ وال یمكنھ الذھاب إلى المكتبة القانونیة.
 
یدیر المكتبة القانونیة منسق قانوني مدني لمساعدتك في العثور على المواد القانونیة التي تحتاج إلیھا. ستبذل اإلدارة 

  ل نفسھ قانونًا بالنیابة عن نفسھ.قصارى جھدھا لتوفیر مورد غیر متاح في المكتبة القانونیة ألي شخص محتجز یمث
 
یمكنك الذھاب إلى المكتبة القانونیة لمدة ساعتین على األقل كل یوم تفتح فیھ المكتبة القانونیة أبوابھا (من الثالثاء إلى 

المكتبة  سیتم استدعاؤك إلى المكتبة القانونیة في الوقت المجدول لمنطقة إیوائك. یتم دائًما تعلیق نسخة من جدول السبت).
 القانونیة في المكتبة القانونیة في كل سجن وفي جمیع مناطق اإلیواء.

 
یتم توفیر جمیع خدمات المكتبة القانونیة مجانًا. یمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من المراجع القانونیة، والنماذج 

دات القانونیة، وإلى نسخ غیر محدودة من القانونیة المستخدمة بشكل متكرر، واآلالت الكاتبة الكھربائیة إلعداد المستن
لتوفیر مواد االكتشاف  DOCالتنسیق مع القسم القانوني في  لمحامیك اآلنالمواد القانونیة. باإلضافة إلى ذلك، یمكن 

 المخزنة إلكترونیًا لك في المكتبة القانونیة. سیُسمح لك بالوصول إلى ھذه المعلومات على كمبیوتر محمول خاص بالمكتبة
 القانونیة یتم توفیره لك أثناء جلستك في المكتبة القانونیة. 

 
حسبما تطلب، ستحصل على وقت إضافي في المكتبة القانونیة بقدر ما تسمح بھ  یمكنك طلب وقت إضافي للمكتبة القانونیة.

ین یحتاجون إلى وقت إضافي، أولئك الذ المساحة ما لم تنتبھ إلى تحذیر سابق للتوقف عن إساءة استخدام المكتبة القانونیة.
 مثل حاالت اقتراب الموعد النھائي للمحكمة، سیحصلون على األفضلیة لقضاء وقت إضافي في المكتبة القانونیة. 

 
عندما تضع اسمك في  للمطالبة بالذھاب إلى المكتبة القانونیة، یجب علیك التسجیل خالل فترات البقاء خارج الزنزانة.

 لمكتبة القانونیة، فأنت تسّجل اسمك لدخول المكتبة القانونیة في الیوم التالي الذي تفتح فیھ المكتبة.ورقة التسجیل لدخول ا
 
إذا فاتتك فترة المكتبة القانونیة المجدولة بانتظام بسبب تعارض مشروع مع نشاط مؤسسي أو إجراء طبي أو إجراء قانوني 

 ) المطلوبتین في نفس الیوم أو في فترة الیوم التالي.2ة الساعتین (آخر، فستتمكن من الذھاب إلى المكتبة القانونیة لمد
 

إذا كنت ھناك  سینبھك ضابط اإلصالحیات المعین لمنطقة اإلیواء الخاصة بك عندما یحین الوقت لدخول المكتبة القانونیة.
 عند إصدار اإلعالن ولم تستجب أو اخترت عدم الحضور، فلن یحق لك التعویض.

 
مكان إیوائك من المحكمة بعد إزالة أوراق التسجیل لدخول المكتبة القانونیة (أي بعد منتصف اللیل)، وطلبت  إذا عدت إلى

من مسؤول منطقة إیوائك الذھاب إلى المكتبة القانونیة في الیوم التالي، فسیُسمح لك بالذھاب في الیوم التالي الیوم الذي تفتح 
 كنت قد وضعت اسمك في ورقة التسجیل. فیھ المكتبة القانونیة أبوابھا، كما لو

 
كل مكتبة قانونیة مساعد قانوني وكاتب تم تدریبھم وكالھما محتجزان ویمكنھما مساعدتك في إعداد أي أوراق  لدى 

 قانونیة، ویتحدث بعضھم اإلسبانیة.
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دة البحث القانوني عند یمكنك أیًضا االنضمام إلى فصول البحث القانوني عندما یتم تحدید موعد لھا. ستحصل على شھا
 االنتھاء بنجاح.

 
إذا كنت ال تتبع قواعد المكتبة القانونیة، أو تعطل سیر العمل المنتظم للمكتبة، أو تستخدم المكتبة لغرض ما بخالف العمل 

یة لفترة زمنیة قد یتم تقیید دخولك أیًضا للمكتبة القانون القانوني، فقد یتم إخراجك من المكتبة لبقیة فترة فتحھا ألبوابھا.
 أطول.

 
 

 
 الممتلكات

 
ویُسمح لك باالحتفاظ بأشیاء معینة، كما  عندما تدخل السجن للمرة األولى، ستؤخذ منك جمیع الممتلكات غیر المسموح بھا.

ستحصل على إیصال بالممتلكات التي صودرت، وستعمل  ھو موضح في قسم " األشیاء المسموح بھا" من ھذا الدلیل.
 تخزینھا وإعادتھا إلیك عند إطالق سراحك. اإلدارة على

 
من الممتلكات الخاصة بك أو كنت ترغب في أن یقوم شخص ما باستالم الممتلكات  استرداد شئإذا كنت ترغب في 

 الخاصة بك، فاطلب من المستشار في منشأتك نموذج اإلفراج عن الممتلكات واتبع التعلیمات.
 

ة بھ إذا لم یكن محتفًظا بھا كدلیل في الدعوى الجنائیة. بعد أن تتم معالجة حالتك سیتم تدمیر أي تبغ أو منتجات مرتبط
سیتم أخذ أي أموال یتم العثور علیھا معك وستصبح ملًكا لمدینة نیویورك. عندما تأخذ منك اإلدارة  ،كمحتجز دخل حدیثًا

ذي یوضح كیف یمكنك الطعن على ھذه ، ال111R B 92 الممتلكات الخاصة بك، ستتلقى نموذج استالم الممتلكات رقم
 اإلزالة.

 
إذا تمت إزالة الممتلكات من طرد وارد أو مظروف برید ألنھ ال یُسمح لك بالحصول علیھا أثناء وجودك في السجن، وال 

(یتم توفیر مزید  ساعة. 24تنطوي على جریمة، فسیتم وضعھا في ممتلكاتك المخزنة وسیتم إخطارك بھذه اإلزالة خالل 
إذا تم فرض رقابة على منشور وارد أو توقف تسلیمھ ألنھ  ".)"الطرودالمعلومات حول الطرود أعاله، في قسم  من

ھذا القرار. إذا كانت لدیك شكوى بخصوص استالم  ساعة عن 24یحتوي على مواد محظورة، فسیتم إعالمك في غضون 
إلى مجلس اإلصالحیات. إذا اخترت االتصال بمجلس  الطرد الخاص بك، فیمكنك إما تقدیم تظلم أو تقدیم شكوى مكتوبة

  ".التظلماتلمزید من المعلومات، اقرأ قسم " اإلصالحیات، فلن تتمكن بعد ذلك من تقدیم تظلم.
 

من إخالء سبیلك من اإلدارة ملكیة متروكة وسیتم تسلیمھا إلى  یوًما 30تعتبر أي ممتلكات شخصیة ال تطالب بھا خالل 
عند إخالء سبیلك من اإلدارة أو أثناء وجودك في الحجز، یمكنك أنت أو أي  كالة أخرى للتخلص منھا.قسم الشرطة أو و

نموذج اإلفراج عن الممتلكات المقدم  لدینا، سوف تكملإذا كنت محتجًزا  شخص تقوم بتعیینھ المطالبة بممتلكاتك الكبیرة.
معالجتھ للسماح للشخص الذي عیّنتھ باستالم الممتلكات. إذا  من موظفي الخدمات االجتماعیة بالمنشأة الذین سیعملون على

إذا تم نقلك إلى  لتحدید موعد الستالم الممتلكات الخاصة بك. 311تم إطالق سراحك، فیجب علیك أوالً االتصال بالرقم 
 معك.ممتلكاتك منشأة أخرى، فستُنقل 

 
 
 

 النظافة الشخصیة
 

قد تكون ھناك حاجة لالستحمام بشكل دوري بما یتوافق مع متطلبات  ارد یومیًا.سیتاح لك االستحمام بالماء الساخن والب
 الصحة المؤسسیة.
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یمكنك شراء  سیتم تزویدك بكوب واحد للشرب، وفرشاة أسنان واحدة، وأنبوب معجون أسنان واحد عند سجنك ألول مرة.
ك أموال في حساب المتجر التعاوني الخاص بك، مواد النظافة الشخصیة اإلضافیة من المتجر التعاوني. إذا لم یكن لدی

  مجانًا في منطقة اإلیواء المخصصة لك. DOCفسیتم تزویدك بمنتجات النظافة المقدمة من 
 

یمكنك الحالقة یومیًا في منطقة اإلیواء باستخدام أدوات الحالقة المقدمة من اإلدارة. لن یُسمح لك باستخدام أدوات الحالقة 
 یھدد سالمتك أو أمانك أو أمان المؤسسة. لھذه األشیاءأن استخدامك  إذا قررت اإلدارة

 
یمكنك شراء قسیمة لخدمات  دوالر لكل زیارة. 2توفر المنشأة خدمات الحالقة و/أو التجمیل من االثنین إلى الجمعة، بتكلفة 

ص بك، فال یزال بإمكانك الحصول إذا لم یكن لدیك أموال في حساب المتجر التعاوني الخا الحالقة من المتجر التعاوني.
 على قصة شعر، غیر أن تكلفة حالقة الشعر ستؤخذ من حسابك عندما تحصل على أموال. 

 
باإلضافة إلى جدولك  تحقق من الجدول المنشور لمعرفة الیوم والوقت الذي تستقبل فیھ منطقة إیوائك ھذه الخدمات.

وسیقص األشخاص القادرون على  ق للمثول المجدول أمام المحكمة.المعتاد، یمكنك طلب قص شعرك في یوم العمل الساب
ویشمل ھؤالء األشخاص، على سبیل المثال ال الحصر، الحالقین المرخص لھم، وموظفي  استخدام أدوات الحالقة شعرك.

القة بأمان سیتم االحتفاظ بأدوات الح المؤسسة، واألشخاص المحتجزین، وفقًا إلجراءات السالمة واألمن في المؤسسة.
 وبطریقة صحیة.
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