
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إریك ت. شنایدرمان 
 النائب العام

 موارد إضافیة

 الخط الساخن الخاص بقضایا الھجرة في والیة نیویورك:  •
أو البرید اإللكتروني:  7636 -1-800-566

bria.contact@otda.state.ny.us  الخاضع إلدارة قسم
معونات الالجئین والمھاجرین التابع لمكتب اإلعانات المؤقتة 

وإعانات اإلعاقة بوالیة نیویورك، والذي یمكنھ أن یوفر إحاالت إلى 
 منظمات غیر ھادفة للربح.

 
): USCISإدارة خدمات الھجرة والمواطنة بالوالیات المتحدة ( •

على الموقع اإللكتروني  أو 1-800-375-5283
www.uscis.gov/immigrationpractice 

 
للحصول على قائمة بالخدمات القانونیة المجانیة، قم بزیارة الموقع  •

التالي:  على الرابط اإللكتروني الخاص بوزارة العدل األمریكیة
http://www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm 

 
) BIAن مجلس طعون الھجرة (للتواصل مع المنظمات المعتمدة م •

  قم بزیارة الموقع: 
www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm 

 
للعثور على محاٍم ُمرخص وعلى موارد قانونیة أخرى، قُم  •

بزیارة الموقع اإللكتروني لنقابة المحامین بوالیة نیویورك على 
و الموقع اإللكتروني التحاد أ www.nysba.orgالرابط 

 www.aila.org) على AILAمحامي الھجرة األمریكیین ( 

 
 أعزاؤنا سكان نیویورك:

 
إن مجتمعات المھاجرین في والیتنا تمثل مكونًا ھاًما في النسیج 

ھا الثقافي الغني الذي تتمیز بھ والیة نیویورك. وتعمل مساھمات
الیومیة العدیدة على تعزیز مكانة والیتنا بوصفھا عاصمة 

 التنوع واإلنجاز وتوفیر الفرص بالعالم.

 
ولألسف، فإن العدید من المھاجرین الذین یسعون إلى تعدیل 
حالة الھجرة الخاصة بھم بصورة قانونیة یقعون ضحایا 
لُمقدمي خدمات الھجرة الُمحتالین. وعواقب ذلك قد تكون 

 .كارثیة

 
ُصممت ھذه النشرة إلطالعك على حقوقك وخیاراتك بموجب 
القانون ونتمنى أن تستخدم ھذه المعلومات لحمایة نفسك وأنت 

 تبني مستقبلك في نیویورك.
 
 
 

 إریك ت.شنایدرمان
                           (Eric T. Schneiderman) 
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 إذا كنت أحد ضحایا قضایا االحتیال المتعلقة بالھجرة،
فاتصل بالخط الساخن لقضایا االحتیال المتعلقة 

 التابع للنائب العام على الرقمبالھجرة 
أو قُم بزیارة الموقع اإللكتروني  2992-390-866-1 

www.ag.ny.gov 

لن نسألك عن حالة الھجرة الخاصة بك أو 
 نشارك تلك المعلومات مع أي شخص.

STATE OF NEW YORK 
OFFICE OF THE ATTORNEY  
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 كن حذًرا حول ما توافق علیھ 
 وما توقعھ

لعدید من مقدمي خدمات الھجرة الذین یدعون أنھم یوجد ا
قادرون على الحصول على تصریح عمل لك أو تأشیرة 

أو أي نتائج أخرى بشكل سریع. احذر من مثل ھذه 
الوعود، وكن حذًرا بشأن ما یطلبون منك فعلھ. ینبغي 

 علیك أال:
توافق على دفع رسوم عالیة مقابل المساعدة  •

 على إكمال النماذج؛
قوم بالدفع دون الحصول على إیصال أو ت •

 مفصل بما دفعتھ؛
 اسات فارغة؛أو التم أو توقع طلبات •
أو توقع وثائق تحتوي على معلومات خاطئة  •

 أو غیر دقیقة.

 

 

 

 

 
 

كن على حذر من قضایا االحتیال المتعلقة بكاتب العدل 
)Notario Público ( في العدید من الدول التي تتحدث

كاتب العدل محامیًا. ولكن األمر لیس كذلك اإلسبانیة یكون 
في الوالیات المتحدة (على الرغم من أن العدید من المحامین 

قد یقدمون خدمات مشابھة). یمكن لكاتب العدل أن یشھد 
ھویتك وتوقیعك (ویطالب برسوم بسیطة على صحة 

مقابل ذلك)، ولكن ال یمكنھ أن یمثلك أمام إدارة 
بالوالیات المتحدة أو في  خدمات الھجرة والمواطنة

 محكمة الھجرة أو أن یقدم لك استشارة قانونیة.

 
 
 

بموجب قانون والیة نیویورك، فإن مقدم خدمات 
 الھجرة ال یمكنھ:

 
 إعطاؤك مشورة قانونیة؛ •
أو تمثیلك في قضیة معلقة أمام إدارة خدمات الھجرة  •

والمواطنة بالوالیات المتحدة أو أمام إدارة العمل أو في 
 محكمة الھجرة؛

 أو تھدیدك بإبالغ سلطات الھجرة عنك؛ •
أو أن یعدك بالحصول على خدمات خاصة من سلطات  •

 الھجرة؛
أو توجیھك إلى تقدیم معلومات خاطئة لسلطات  •

 الھجرة؛
اضي المال منك مقابل إحالتك إلى شخص مؤھل أو تق •

 لیساعدك في األمور المتعلقة بالھجرة.

 

 مكتب خدمات قضایا االحتیال 
 المتعلقة بالھجرة

یُعد قانون الھجرة قانونًا معقًدا ویبحث كثیر من األشخاص  
عمن یساعدھم عند التعامل مع سلطات الھجرة. ولألسف، فإن 

عدك بأكثر مما یسمح بھ القانون وقد ھناك أفراد ومنظمات قد ت
تتقاضى منك نقوًدا مقابل خدمات ال تستطیع تقدیمھا. قبل أن 

تتعامل مع أحد األشخاص لمساعدتك في المسائل المتعلقة 
بالھجرة، من المھم أن تفھم تحدیًدا من الذي یستطیع أن 

 یساعدك وما یمكنھ القیام بھ وفقًا لما یسمح بھ القانون.
 

ع أن یَُمثلك أمام إدارة خدمات الھجرة والمواطنة من یستطی
 بالوالیات المتحدة؟

یُمكن أن تقوم أنت أو محامیك أو منظمة ُمعترف بھا فقط 
بالتواصل بالنیابة عنك مع إدارة خدمات الھجرة والمواطنة 

بالوالیات المتحدة بخصوص الطلب الذي قدمتھ. إذا كنت في 
لب أو االلتماس الذي حاجة إلى نصیحة لمعرفة ما ھو الط

یمكنك أن تقدمھ إلى إدارة خدمات الھجرة والمواطنة بالوالیات 
المتحدة أو كنت في حاجة إلى من یمثلك في مثل ھذه األمور، 

 فاطلب المساعدة من:

 
محاٍم مرخص: یُمكنك زیارة ھذا الموقع اإللكتروني  •

https://iapps. courts.state.ny.us/attorney  لتتأكد من
 أحد المحامین مسجل حالیًا بوالیة نیویورك أم ال. كون

إحدى المنظمات المعتمدة من مجلس طعون الھجرة المدرجة في  •
 الرابط التالي

www.usdoj.gov/eoir/statspub/raroster.htm 
 

 من ھو مقدم خدمات الھجرة؟
 

خاص آخرین أن یساعدوك عن طریق تقدیم الخدمات یمكن ألش
الكتابیة فقط مثل إكمال نماذج الھجرة أو ترجمة الوثائق، ویُدعى 

ھؤالء األشخاص أحیانًا بمقدمي خدمات الھجرة. ولحمایتك من أن 
تصبح أحد ضحایا قضایا االحتیال الخاصة بالھجرة، تقوم والیة 

وتحظر علیھم تقدیم  نیویورك بتنظیم عمل مقدمي خدمات الھجرة
  بعض الخدمات.

إذا قُمت باختیار أحد مقدمي خدمات الھجرة لمساعدتك 
على إكمال النماذج وترجمة الوثائق، فإن مقدم الخدمات 

 یجب أن:
 

یعطیك عقًدا باللغة اإلنجلیزیة وباللغة التي تفھمھا یوضح  •
فیھ بالتفصیل نوع الخدمات التي سیقدمھا لك والرسوم 

 ضاھا منك. ویمكن إلغاء العقد في أي وقت؛التي سیتقا
ویضع الفتات تشیر بوضوح إلى أنھ لیس محامیًا وأنھ ال  •

 یمكنھ أن یقدم لك استشارات قانونیة؛
 ویعطیك نسخة من أي وثائق ُمقَدمة إلى الحكومة؛ •
 ویعید إلیك أي وثائق أصلیة خاصة بك؛ •
ویعطیك نسخة من ملفك عند طلبك دون المطالبة برسوم  •

 بل ذلك.مقا
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