
 مركز تقصي موارد طالب اللجوء

الموقع:

American Red Cross
 520 W 49th St, New York, NY 10019

مفتوح من الساعة 9 صباًحا حتى 5 مساًء، من االثنين إىل الجمعة، 
ومغلق في عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرئيسية. 

تشتمل المعلومات والخدمات عىل:

اإلحاالت وخدمات الرعاية 	 
الصحية 

التسجيل في التأمين الصحي	 
استشارات الصحة العقلية	 
التسجيل في المدارس 	 

التوجيه واإلرشاد بشأن 	 
الشؤون القانونية

التسجيل للحصول عىل 	 
 IDNYC

askmoia@cityhall.nyc.gov 7654-788-212  أو البريد اإللكتروني  لمزيد من المعلومات، اتصل بالخط الساخن

الخدمات والموارد اإلضافية في مواقع القمر الصناعي أدناه

ال يلزم حجز مواعيد مسبًقا، حيث يتم الترحيب بالحضور دون موعد مسبق

1

Mayor's Office of  
Immigrant Affairs

مكتب عمدة المدينة 

لشؤون المهاجرين 

برونكس 
Coalicion Mexicana

 371 E. 150th Street, Bronx, NY 10455
ساعات العمل: السبت من الساعة 9 صباًحا حتى 4 مساًء 

الخدمة: المعلومات/اإلحاالت والمساعدة المباشرة 
www.coalicionmexicana.org

مانهاتن
Aid for Aids International

 131 Varick Street, Suite 1006, New York, NY 10013
ساعات العمل: من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 10 صباًحا 

حتى 4 مساًء 
الخدمة: المعلومات/اإلحاالت والمساعدة المباشرة 

www.aidforaids.org

Coalicion Mexicana
 St. Elizabeth Church, 268 Wadsworth Ave,

 New York, NY 10033
ساعات العمل: االثنين والثالثاء والخميس والجمعة والسبت، 

من الساعة 9 صباًحا حتى 5 مساًء 
الخدمة: المعلومات/اإلحاالت والمساعدة المباشرة

Coalicion Mexicana
 Columbia Community Partnership

 390 Fort Washington Ave, New York, NY 10031
ساعات العمل: االثنين والثالثاء والخميس والجمعة، 

من الساعة 9 صباًحا حتى 5 مساًء 
الخدمة: المعلومات/اإلحاالت والمساعدة المباشرة 

African Communities Together
 127 West 127th Street, New York, NY 10027

ساعات العمل: الثالثاء واألربعاء والخميس، 
من الساعة 11 صباًحا حتى 5 مساًء 

الخدمة: حلقات عمل بشأن حقوق الهجرة
www.africans.us

بروكلين 
Coalicion Mexicana

 480 59th St, Suite 2L, Brooklyn, NY 11220
ساعات العمل: االثنين والثالثاء، 

من الساعة 12 مساًء حتى 8 مساًء 
الخميس والجمعة، من الساعة 9 صباًحا حتى 6 مساًء، 

والسبت من الساعة 9 صباًحا حتى 4 مساًء 
الخدمة: المعلومات/اإلحاالت والمساعدة المباشرة

Mixteca Organization
 245 23rd Street, 2nd Floor, Brooklyn, NY 11215

ساعات العمل: من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 10 صباًحا 
حتى 6 مساًء، والسبت من الساعة 10 صباًحا - حتى 3 مساًء 

الخدمة: المعلومات/اإلحاالت والمساعدة المباشرة 
www.mixteca.org

Make the Road NY
301 Grove Street, Brooklyn, NY 11237

ساعات العمل: اإلثنين – الخميس 8:30 صباًحا – 6:00 مساًء 
الخدمة:

عمليات الفحص/ اإلحاالت  لدعم ومساندة الصحة 	 
 .والتعليم

المساعدة في التسجيل في التأمين الصحي والوصول إىل 	 
.OSHA مخزن الطعام وفصول

ورش عمل تتعلق بحقوق المهاجرين في 1/27/23، 	 
و3/3/23، و4/21/23، و5/26/23

www.maketheroadny.org

اقلب الصفحة للحصول عىل مواقع إضافية

Arabic | العربية
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 مركز تقصي موارد طالب اللجوء

الموقع:

American Red Cross
 520 W 49th St, New York, NY 10019

مفتوح من الساعة 9 صباًحا حتى 5 مساًء، من االثنين إىل الجمعة، 
ومغلق في عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرئيسية. 

تشتمل المعلومات والخدمات عىل:

اإلحاالت وخدمات الرعاية 	 
الصحية 

التسجيل في التأمين الصحي	 
استشارات الصحة العقلية	 
التسجيل في المدارس 	 

التوجيه واإلرشاد بشأن 	 
الشؤون القانونية

التسجيل للحصول عىل 	 
 IDNYC

askmoia@cityhall.nyc.gov 7654-788-212  أو البريد اإللكتروني  لمزيد من المعلومات، اتصل بالخط الساخن

الخدمات والموارد اإلضافية في مواقع القمر الصناعي أدناه

ال يلزم حجز مواعيد مسبًقا، حيث يتم الترحيب بالحضور دون موعد مسبق

2

Mayor's Office of  
Immigrant Affairs

مكتب عمدة المدينة 

لشؤون المهاجرين 

كوينز
New Immigrant Community Empowerment  (NICE)
 71-29 Roosevelt Avenue, 2nd FL, Queens, NY 11273
ساعات العمل: أيام األسبوع من الساعة 9صباًحا حتى 5 مساًء 

الخدمة: تنمية القوى العاملة
www.nynice.squarespace.com

Make the Road NY
92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372

ساعات العمل: اإلثنين- الخميس 8:30 صباًحا – 6:00 مساًء 
الخدمة:

عمليات الفحص/ اإلحاالت  لدعم ومساندة الصحة 	 
 .والتعليم

المساعدة في التسجيل في التأمين الصحي والوصول إىل 	 
.OSHA مخزن الطعام وفصول

ورش عمل تتعلق بحقوق المهاجرين في 2/9/23، 	 
و3/16/23، و5/11/23 و6/8/23

www.maketheroadny.org

ستاتن آيالند 
La Colmena

774 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302 أو 
88 Canal Street, Staten Island, NY 10304

ساعات العمل: من االثنين إىل الجمعة، 
من الساعة 9 صباًحا حتى 5 مساًء

الخدمة: تنمية القوى العاملة
www.lacolmenanyc.org

Make the Road NY
 161 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY 10302

ساعات العمل: اإلثنين- الخميس 8:30 صباًحا – 6:00 مساًء 
الخدمة:

عمليات الفحص/ اإلحاالت  لدعم ومساندة الصحة 	 
 .والتعليم

المساعدة في التسجيل في التأمين الصحي والوصول إىل 	 
.OSHA مخزن الطعام وفصول

ورش عمل تتعلق بحقوق المهاجرين في 1/6/23 	 
و4/7/23

www.maketheroadny.org

آخر تحديث في 01/2023
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