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أنا مهاجر - ما هي حقوقي إذا كنت ضحية جلرمية؟

ميكنك اإلبالغ عن اجلرمية.

إذا كنت ضحية لجريمة أو شاهًدا عليها، أو لم تكن متأكًدا، 
فاتصل بإدارة الشرطة في مدينة نيويورك )NYPD(. ال 

يسأل ضباط الشرطة ضحايا الجرائم أو الشهود أو غيرهم من 
األشخاص الذين يطلبون المساعدة عن حالة الهجرة الخاصة 

بهم. يمكنك أيًضا أن تطلب التحدث إلى محامي برنامج 
 )Crime Victim Assistance مساعدة ضحايا الجريمة

(Program )CVAP في أي مركز الشرطة.

 لحاالت الطوارئ، يُرجى االتصال بالرقم 911.
 في الحاالت غير الطارئة، اتصل بالرقم 311 واطلب 

االتصال بمركز الشرطة المحلي.

ميكنك احلصول على املساعدة.

تقدم العديد من الوكاالت الحكومية في مدينة نيويورك 
خدمات مجانية لسكان نيويورك المحتاجين، بما في ذلك 
المأوى في حاالت الطوارئ، وتقديم المشورة، والرعاية 

الصحية، ورعاية األطفال، وغيرها من الخدمات العائلية. 
اتصل بالرقم 311 لمعرفة المزيد عن هذه الخدمات.

إذا كنت ضحية للعنف المنزلي أو العنف بسبب نوع الجنس، 
فاتصل بالخط الساخن للعنف المنزلي في مدينة نيويورك 

على الرقم )HOPE (4673-621-800-1 للتخطيط 
الفوري للسالمة والمساعدة في توفير المأوى وموارد 

أخرى - على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام أسبوعيًا. 
للصم وضعاف السمع )TDD)، يمكن االتصال بالرقم: 

 .1-866-604-5350 

يمكنك أيًضا زيارة مركز عدالة األسرة في مدينة نيويورك 
للحصول على مساعدة مجانية وسرية، بما في ذلك تخطيط 

السالمة، وتقديم المشورة، والعدالة الجنائية، والخدمات 
القانونية المدنية واالجتماعية - كل ذلك في مكان واحد. 

تفضل بزيارة nyc.gov/NYCHOPE للعثور على 
مركز عدالة األسرة وموارد المجتمع المحلي األخرى 

المناسبة لك. 

(

http://nyc.gov/NYCHOPE
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 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
 nyc.gov/immigrants وابحث 

عن Crime Victims )ضحايا 
الجرائم(. 

هذه الموارد متوفرة بعدة لغات.

ميكنك التعرف على خيارات 
الهجرة اخلاصة بك.

قد يتمكن بعض ضحايا المهاجرين لبعض 
الجرائم الخطيرة، مثل العنف المنزلي 

واالعتداء الجنسي واالتجار بالبشر، من 
 .Tو U الحصول على تأشيرات خاصة تسمى تأشيرات

 T لضحايا الجرائم الخطيرة( وتأشيرة( U تأشيرة
)لضحايا االتجار بالبشر( تحميان الضحايا الذين يساعدون 

سلطات إنفاذ القانون في اكتشاف تلك الجرائم أو التحقيق 
فيها أو مقاضاتها.

:Tو U تأشيرات 

توفر حالة هجرة مؤقتة يمكن تجديدها.	 

تسمح لك بالتقدم بطلب للحصول على 	 

تصريح عمل.

تسمح لك بالتقدم بطلب للحصول على وضع 	 
مؤقت لبعض أفراد األسرة.

تسمح لحاملي تأشيرة U/T وبعض أفراد 	 
األسرة بالتقدم بطلب للحصول على بطاقة 

إقامة دائمة )ُتعرف عادًة باسم »البطاقة 
الخضراء«(. 

توفر األهلية للحصول على المساعدات 	 
 Medicaid النقدية ومخصصات برنامج
والعديد من المخصصات العامة األخرى في 

والية نيويورك.

احصل على المساعدة القانونية للهجرة الممولة من 
المدينة لمعرفة ما إذا كنت مؤهاًل للحصول على تأشيرة 

U أو T، أو أٍي من مخصصات الهجرة األخرى. 
اتصل بالرقم 311 وقل »ActionNYC« لتحديد 

موعد مع مقدم خدمات الهجرة الموثوق به في 
مجتمعك وبلغتك.
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