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ا. ال تراقب إدارة التعلیم بوالیة نیویورك ( من المقرر أن یكون دلیل المنظمات المجتمعیة للمھاجرین ) جودة الخدمة ألي من NYSEDمصدًرا عام�
   .المدرجة في القائمة أو تضمنھا، كما أن أي إشارة إلى منظمة ما ال تشكل تأییدًا صریًحا أو ضمنی�ا للمنظمة وخدماتھا من جانب اإلدارةالمنظمات 

 خدماتھا للجمیع، بغض النظر عن االنتماء الدیني.تقدم المنظمة  *
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واللغات العالمية، التابع رسالة من مكتب التعليم ثنائي اللغة 
 ��دارة التعليم بو��ية نيويورك

عددي اللغات/متعلمي اللغة إن مجتمعًا مستنیًرا ومتمّكنًا من اآلباء وأولیاء األمور وغیرھم من ذوي العالقات األبویة أمر بالغ األھمیة لضمان دعم المتعلمین مت
دلیل ) بإعداد OBEWLتعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة التابع إلدارة التعلیم بوالیة نیویورك () بشكل جید ومزدھر. قام مكتب الMLLs/ELLsاإلنجلیزیة (

یضم بین طیاتھ قائمة بالمنظمات في جمیع أنحاء والیة نیویورك. تقدم كل منظمة مجموعة متنوعة من الخدمات. وتشمل بعض  للمنظمات المجتمعیة للمھاجرین
ركة المجتمعیة، والرعایة الصحیة والتأمین، واإلسكان، والعمالة والتوظیف، والخدمات القانونیة والوضع القانوني، والمساعدة العامة، ھذه الخدمات التوعیة والمشا

 والسالمة، والشباب والتعلیم؛ والتي قد تكون مفیدة لآلباء والمجتمعات.

عددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وعائالتھم في جمیع أنحاء والیة نیویورك. وتشجع المنظمات یلتزم مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة بدعم المتعلمین مت
األُسر، تتكون لدى األطفال أولیاء أمور المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة على االتصال بھا عند الحاجة إلى المساعدة. فعندما یتم دعم احتیاجات 

 یھا من أجل تحقیق النجاح األكادیمي ویصبحون جاھزین للكلیة و الحیاة المھنیة.  قاعدة للبناء عل

یزیة، والتي قد تجدھا مفیدة كما أنتج مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة الكثیر من المصادر ألولیاء أمور المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجل
 بالنسبة لك:

سوف تجد ھنا معلومات حول كیفیة تحدید أبنائك كمتعلمین متعددي اللغات،  -ر المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیةأولیاء أمو مصادر •
تعددي وأنواع البرامج المتاحة للمتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، ومتى یمكن للطالب االنسحاب من برامج وخدمات المتعلمین م

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، وكیف یمكن ألولیاء األمور الحصول على المزید من المعلومات والمواد والمصادر من المدارس المحلیة.اللغات/
 resources-parent-learner-learnermultilingual-language-ed/english-http://www.nysed.gov/bilingual 

إلیك كتیّبًا من عشر صفحات یضم بین طیّاتھ توصیفات لبرنامج  -دلیل أولیاء أمور المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في والیة نیویورك  •
لى حقائق حول ثنائیة التعلیم ثنائي اللغة واإلنجلیزیة كلغة جدیدة، واألسئلة المتكررة حول المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، باإلضافة إ

ولیاء أمور المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، فضًال عن نصائح حول "المشاركة اللغة والتعلیم ثنائي اللغة، وروابط إلكترونیة لموارد أ
ي اللغة اإلنجلیزیة في تعلیم أبنائك". وقد تُرجم ھذا الكتیب إلى خمسة وعشرین لغة، من بینھا اللغات العشر الرئیسیة األم للمتعلمین متعددي اللغات/متعلم

 في والیة  نیویورك.
-new-learners-learnersmultilingual-language-english-parents-ed/guide-http://www.nysed.gov/bilingual

state-york 
تلخص ھذه الوثیقة الحقوق بالغة األھمیة المتعلقة بالحصول على التعلیم والبرمجة للمتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة  -روثیقة حقوق أولیاء األمو  •

 اإلنجلیزیة وأولیاء أمورھم. وقد تم تلخیص الحقوق الرئیسیة ھذه في صفحة واحدة یسھل الرجوع إلیھا، وتُرجمت إلى سبع وعشرین لغة.
 -language-english-states-york-new-rights-bill-ed/parents-http://www.nysed.gov/bilingual

ell-learners-learnersmultilingual 
أُنِشَئ ھذا الخط الساخن لتزوید آباء المتعلمین متعددي  -خصص ألولیاء أمور المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیةالخط الساخن الم  •

م بموجب اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وأولیاء أمورھم وغیرھم ممن تربطھم بھم عالقات أبویة بمعلومات حول حقوقھم والخدمات المقدمة ألبنائھ
 8224-469) 800( رقم الھاتف: من الئحة المفوض. كما یوفر آلیة للرد على استفسارات محددة حول تقدیم ھذه الخدمات. 154د البن

https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline 
یقدم  -مور الختبار والیة نیویورك لتحدید مستوى متعلمي اللغة اإلنجلیزیة واختبار والیة نیویورك لما تم تحقیقھ في اإلنجلیزیة كلغة ثانیةدلیال أولیاء األ •

نجلیزیة. وقد تُرجم ھذان الدلیالن شرًحا الثنین من التقییمات التي تقیس مستوى اللغة اإلنجلیزیة/إتقان الطالب الذین تكون لغتھم األم أو األصلیة غیر اإل
 الدلیالن إلى اثنتین وعشرین لغة مختلفة.

guides-parent-nyseslat-and-ed/nysitell-http://www.nysed.gov/bilingual 
یصف ھذا الفیدیو للرسوم  -لغات 10ن متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في والیة نیویورك متوفرة بـ برامج المتعلمی فیدیو توجیھ أولیاء األمور:  •

ء على العدید من المتحركة بتقنیة السبورة البیضاء عملیة تحدید المتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة وتقییمھم، باإلضافة إلى تسلیط الضو
 لمتاحة. كما یصف االختالفات بین اإلنجلیزیة كلغة جدیدة ومختلف نماذج برنامج التعلیم ثنائي اللغة.خیارات البرامج ا

-programs-ell-learner-language-english-video-orientation-parented/-http://www.nysed.gov/bilingual
.state-york-new 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learnermultilingual-learner-parent-resources
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-learnersmultilingual-learners-ell
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-learnersmultilingual-learners-ell
https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/nysitell-and-nyseslat-parent-guides
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state


 

ii 
 

 
 
 لغات إضافیة 9وكذلك تتوفر الترجمة المصاحبة للفیدیو بـ  
-programs-ell-learner-language-english-video-orientation-ed/parent-http://www.nysed.gov/bilingual

state-york-new 
نجلیزیة دلیل الوصول إلى الكلیة للمتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإل -خارطة الطریق إلى الكلیة للمتعلمین متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  •

 في والیة نیویورك.
 college-ed/roadmap-http://www.nysed.gov/bilingual 

بجمیع مكاتب اإلدارة، یرجى باإلضافة إلى ذلك، أنشأ كل مكتب في إدارة التعلیم بوالیة نیویورك مصادر متعددة لدعم الوالدین. للحصول على قائمة   •
 زیارة الموقع اإللكتروني:

offices-http://www.nysed.gov/about/program 

  

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/roadmap-college
http://www.nysed.gov/about/program-offices
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 إرشادات حول ا��جراءات الحديثة المتعلقة بالهجرة
مدارسنا مالذًا آمنًا ینعم جمیع الطالب بالتعلم فیھ. وقد وضعت إدارة التعلیم بوالیة  ) بضمان بقاءNYSEDتلتزم إدارة التعلیم بوالیة نیویورك (

 نیویورك، جنبًا إلى جنب مع مكتب النائب العام بالوالیة، اإلرشادات التالیة لحمایة الطالب المھاجرین.
 معلومات حول وضع الھجرة: 

  م أكثر من خمسة أعوام وأقلَّ من واحد یَنُصُّ قانون التعلیم في والیة نیویورك على أنھ یحقُّ للتالمیذ الذین لم یحصلوا بعدُ على شھادةٍ من مدرسٍة ثانویٍة، ویبلغ ُعْمرھ
دون دفع أي مصروفات دراسیة بغض النظر عن الجنسیة أو وضعھم وعشرین عاًما، االلتحاُق بالمدارس العامة التابعة للمنطقة التعلیمیة التي یقع فیھا محلُّ إقامتھم 

 كمھاجرین.
   في قضیة  -بشكٍل قاطع-وقد بتَّت المحكمة العُلیاPlyler v. Doe  ،ٍ(بلیلر ضد دو) بأنھ ال یجوز للمناطق التعلیمیة حرمان الطالب من الحصول على تعلیم عاّمٍ مجانّي

 ا مواطنین، أو كان ذلك َوْضَع أبویھم أو أولیاء أمورھم.سواء أكان وضعھم غیر قانوني، أو لیسو
  .ال یجوز للمدرسة في وقت التسجیل أن تطرح أسئلة من شأنھا الكشف عن حالة الطفل كمھاجر، مثل طلب رقم الضمان االجتماعي 
  )  فیما یتعلق باالستفسارات الواردة من إدارة الھجرة والجمارك في الوالیات المتحدةICE)في ذلك طلبات االلتقاء بالطالب أو عقد مقابالت شخصیة معھم أو  ، بما

لب یمكن أن یتسبب في الحصول على سجالتھم، یتعین على موظفي المنطقة التعلیمیة استشارة مسؤولیھم ومحامیھم على الفور لتحدید ما إذا كان تنفیذ مثل ھذا الط
) والقانون االتحادي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة NYFCAا في ذلك وثیقة محكمة األسرة لوالیة نیویورك (خرق المنطقة التعلیمیة ألحد قوانین التطبیق العام، بم

 ).FERPAلألسرة (

 معلومات حول التمییز والتحرش والتنمر في المدارس: 
 ) تمَّ التوقیع على قانون الكرامة لجمیع الطالبDASA توفیر بیئة آمنة وداعمة للطالب، وخالیة من أشكال التمییز ؛ ل2012) في والیة نیویورك لیصبح نافذًا في عام

َل في ع ر؛ سواء في حرم المدرسة، و/أو على متن الحافلة المدرسیة، و/أو في إحدى الفعالیات المدرسیة؛ ثم ُعدِّ ش والتَّنمُّ ر اإللكتروني. 2013ام والتَّحرُّ  لیشمل التَّنمُّ
  ) تقدم إدارة التعلیم بوالیة نیویوركNYSED الدعم إلى المناطق التعلیمیة واآلباء وأولیاء األمور ممن لدیھم تساؤالت بشأن قانون الكرامة لجمیع الطالب. ویُمكنكم (

 التواصل مع اإلدارة عن طریق اآلتي:
o  :أو 718( 722-2445مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة على الرقم ،(.obewl@nysed.gov 
o   :أو 518( 486-6090مكتب خدمات دعم الطالب على الرقم ،(.studentsupportservices@nysed.gov 
o  ) للمساعدة بشأن اللغة، یرجى التواصل مع شبكة مصادر التعلیم ثنائي اللغة اإلقلیمي للغاتRBERN عبر الخط الساخن ألولیاء األمور على الرقم (

 nysparenthotline@nyu.edu.، أو )800 (8224-469
   :للحصول على نسخة رسمیة من المراسالت والترجمات، یرجى زیارة الرابط اإللكتروني-ed/information-http://www.nysed.gov/bilingual

.actions-related-immigration-recent-regarding 

 إرشادات من مكتب حاكم والیة نیویورك: 
  الذي وقعھ الحاكم أندرو م. كومو، على وكاالت وضباط والیة نیویورك االستفساُر عن حالة ھجرة األفراد أو اإلفصاح عنھا 170التنفیذي رقم یُحظر بموجب األمر ،

ألغراض التحقیق في نشاط  كنما لم یكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو ضروری�ا لتحدید األھلیة للحصول على میزة أو خدمة.  ویشمل ذلك ضباط إنفاذ القانون ما لم ی
signs-cuomo-.gov/news/governorhttps://www.governor.ny- إجرامي. یمكنك الوصول إلى األمر التنفیذي عبر تتبع الرابط اإللكتروني:

.immigration-about-inquiring-agencies-state-prohibiting-order-executive 
  شرطة الوالیة للتحقیق في وقد أكَّد مكتب والیة نیویورك مجددًا على دعمھ للمھاجرین وأعلن عن مبادرات، مثل: تعیین وحدة جدیدة لمكافحة جرائم الكراھیة تابعة ل

ین الجدد وصندوق ئم الكراھیة المحتملة، وتمدید صالحیات قانون حقوق اإلنسان في نیویورك لحمایة جمیع الطالب على مستوى الوالیة، وإنشاء مكتب األمریكیجرا
 خالل الرابط اإللكتروني:الدفاع القانوني عن المھاجرین لضمان حصول جمیع المھاجرین على المعلومات والتمثیل. ویمكنكم الوصول إلى خطابات الحاكم من 

.immigrants-all-are-https://www.ny.gov/programs/we 
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 كيف تستخدم هذا الدليل 
م. یقدم ھذا تؤمن إدارة التعلیم بوالیة نیویورك بقوةٍ أن تعلیم الطفل ال یقتصر على الفصول الدراسیة وحسب، بل یمتد أیًضا إلى منازلھم ومجتمعاتھ

 یویورك.التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي قد تكون مفیدة للمھاجرین من نمدینة نیویورك، الدلیل قائمة بالمنظمات المجتمعیة في 

  .یسرد الدلیل اسم المنظمة، وموقعھا، ومعلومات االتصال بھا، وصفًا موجًزا للخدمات المقدمة، واللغات التي تقدم بھا ھذه الخدمات 
   .یتم ترتیب المؤسسات حسب الترتیب األبجدي 
 ألحیاء الخمسة في مدینة نیویورك (برونكس، ھذا الدلیل مقسم إلى مجموعة من األقسام. یذكر أولھا قائمة بالبرامج المتوافرة في جمیع ا

 وبروكلین، ومانھاتن، وكوینز، وستاتن آیالند). القوائم التالیة خاصة بكل بلدة، وقد تقدم خدمات فقط في تلك البلدة.
  من التكلفة مع المنظمة  معظم الخدمات المذكورة مجانیة. ومع ذلك، ال یمكنھا تقدیم بعض الخدمات األخرى. ومن ثم ینبغي علیك التأكد دائًما

 قبل االستفادة من خدماتھا.
  .لضمان توافر البرامج، من المستحسن االتصال بالمنظمة سلفًا 

 

 تمثل الرموز الممیزة إلى جانب كل منظمة الخدمات التي تقدمھا.

 

 التوعیة والمشاركة المجتمعیة 

 الرعایة الصحیة والتأمین 

 اإلسكان 

 العمالة والتوظیف 

 الخدمات القانونیة والوضع القانوني

 المساعدة العامة

 السالمة

الشباب والتعلیم
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 البرامج في مدينة نيويورك
1. 100 Black Men of America, Inc. 

 اللغات: اإلنجلیزیة 
105 St. Suite 911, New York, NY 10031 ndE. 22 

 7070-777 (212)الھاتف: 
/https://100blackmen.org 
والعافیة، والتمكین  أكبر شبكة من المرشدین األفارقة األمریكیین الذكور في البالد. كما یوفر الخدمات في التعلیم والصحة 

 االقتصادي، وتطویر القیادة.
 

 
 

2.  100 Hispanic Women National, Inc. 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

413 St. Suite 314 New York, NY 10035 thE. 120 
 2260-689 (646)الھاتف: 

/https://www.100hispanicwomen.org 
 تسعى إلى تمكین النساء الالتینیات من خالل مبادرات التقدم الشخصیة والمھنیة، والشبكات، واألحداث.

 

 

3.  Advocates for Children of New York 
اللغات: العربیة، والبنغالیة، والصینیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والكریولیة الھایتیة، والكوریة، والروسیة، واإلسبانیة،  

 واألردیة
151 Floor, New York, NY 10001 thSt. 5 thWest 30 

 9779-947 (212)الھاتف: 
///www.advocatesforchildren.orghttp: 

یسعى لتعزیز الوصول إلى أفضل تعلیم یمكن أن توفره نیویورك لجمیع الطالب. یقدم خدمات مع اختصاصیي التعلیم والمحامین 
للحصول على االستشارات القانونیة المجانیة والتمثیل في جلسات االستماع واالستدعاءات ذات الصلة بالمدرسة، وورش 

 المعلوماتیة والمصادر المجانیة.العمل 
 

 

4. Advocates for Justice 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والماندرین

225 Broadway, Suite 1902, New York, NY 10007 
 1400-285 (212)الھاتف: 

www.advocatesforjustice.net 
إجراء البحوث، ونشر المواد التعلیمیة والتحقیقات، وتنظیم المحامین في جمیع أنحاء البالد لتوفیر المصلحة العامة یھدف إلى 

 والتمثیل القانوني منخفض الرسوم.
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5. African Communities Together 
وكریو، وكرو، وماندینغو، والیوروبا، والولوف، اللغات: األمھریة، والعربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والفوالني، واإلجبو، 

 وغیرھا من اللغات األفریقیة
127 West 127th Street, Suite 221, New York, NY 10027 

 2281-746 (347)الھاتف:  
/http://www.africans.us 
العمل، والعمل االجتماعي العام وإحالة یقدم المساعدة القانونیة للھجرة، والمساعدة في األعمال التجاریة الصغیرة، وتطویر  

 الخدمة. أیًضا، لدیھا خدمات الترجمة والدفاع القانوني.
 

 

6. Alianza (Dominican Cultural Center) 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

530 West 166th Street at Amsterdam Avenue, New York, NY 10033 
1960-740-Phone: 212 

center-cultural-dominicana-www.harlemonestop.com/organization/748/alianza 
 منظمة غیر ربحیة لتنمیة المجتمع تتعاون مع الشباب واألسر والمؤسسات العامة والخاصة لتنشیط األحیاء المتعثرة اقتصادی�ا.

 

 

7. Asian Americans for Equality 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والصینیة، والماندرین، والكانتونیة، واإلسبانیة

 108 Norfolk Street, New York, NY 10002 
 8381-979-212الھاتف: 

aafe.org 
منظمة ملتزمة بالحفاظ على المساكن بتكلفة میسورة في جمیع أنحاء نیویورك وتقدیم خدمات المشورة والمساعدة المالیة  

 والتدریب لتمكین األفراد والشركات الصغیرة واألحیاء.
 

 

8. Asian American Legal Defense Fund 
اللغات: البنغالیة، والبورمیة، والكمبودیة، والكانتونیة، واإلنجلیزیة، والفلبینیة، والغوجاراتیة، والھندیة، والھمونغیة،  

واإلندونیسیة، والیابانیة، والخمیریة، والكوریة، والالویة، والماندرین الصینیة، والنیبالیة، والبنجابیة، والتاغالوغیة، 
 ة، والتامیلیة، والتیلجو، والتایالندیة، والفیتنامیة، وغیرھاوالتایوانی

99 Floor, New York, NY 10013 thHudson St., 12 
 5932-966 (212)الھاتف: 

/http://aaldef.org 
 والتوعیة والتعلیم والتنظیم.منظمة تحمي وتعزز الحقوق المدنیة لألمریكیین اآلسیویین من خالل التقاضي 

 

 

9.  ASPIRA of New York 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

15 Floor, New York, NY 10018 thSt. 15 thW. 36 
 6880-564 (212)الھاتف: 

/http://www.aspirany.org 
الشباب الالتیني والبورتوریكي في مدینة نیویورك. تتعلق البرامج بالتخرج، وااللتحاق مدافعون عن برامج لتنمیة وتطویر 

 بالجامعة، وتطویر المھارات، وخدمة المجتمع، وأنشطة اإلثراء األخرى.
 

 

http://aaldef.org/
http://www.aspirany.org/
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10.  Catholic Charities Archdiocese of New York 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

1011 First Avenue, 11th Floor, New York, NY 10022 
 7900-744 (888)الھاتف: 

/https://catholiccharitiesny.org 
یقدم خدمات لألطفال، والمشردین والجیاع، واألسر، واألفراد ذوي اإلعاقة، والمساعدة في حل األزمات ودمج المھاجرین 

 خالل تقدیم المشورة القانونیة،ودروس تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، والتربیة المدنیة، وترخیص العمل.والالجئین من 
 

 

11. Center for an Urban Future 
 اللغات: اإلنجلیزیة

120 Wall Street, 20th Floor, New York, NY 10005 
 3344-479-212الھاتف: 

www.nycfuture.org 
المساواة، وزیادة الحراك االقتصادي، وتنمیة االقتصاد في مدینة نیویورك. تستخدم المنظمة أبحاثًا یعمل على الحد من عدم 

قائمة على الحقائق إلبراز القضایا المھمة والمھمشة غالبًا على رادار صناع السیاسة والحلول العملیة المتقدمة التي تعزز 
 زدھار المدینة المتزاید.نیویورك وتساعد جمیع سكان نیویورك على المشاركة في ا

 

 

12. Center for Independence of the Disabled, NY 
اللغات: لغة اإلشارة األمریكیة، والعربیة، والبنغالیة، والكانتونیة، وإیدو، واإلنجلیزیة، والفارسیة، والفرنسیة، والیونانیة، 

والیابانیة، ولوما، والماندرین، والنیبالیة، والبرتغالیة، والرومانیة، والكریولیة الھایتیة، والعبریة، والھندیة، واإلیطالیة، 
 والروسیة، واإلسبانیة، والتبتیة، واألردیة، واألوزبكیة

 841 Broadway Suite 301, New York, NY 10003 
 2300-674 (212)الھاتف: 

/https://www.cidny.org 
في مجال الدفاع القانوني، والسیاسة والخدمات المباشرة لألشخاص ذوي اإلعاقة في: تقدیم المشورة بشأن المنافع، یعمل 

وتطویر المھارات المعیشیة المستقلة، ومساعدات اإلسكان، والمساعدة المرتبطة بالعمل، والوصول إلى الرعایة الصحیة، 
 ل إلى دور الرعایة، وانتقال الشباب، واإلحاالت، واألنشطة الترفیھیة.وتقدیم المشورة من األقران، واالنتقال والتحوی

 

 

13. Children’s Aid Society 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

711 Third Ave. Suite 700, New York, NY 10017 
 4800-949 (212)الھاتف: 

/https://www.childrensaidnyc.org 
تدعم األطفال والشباب واألسر في مدینة نیویورك من خالل برامج دعم األسرة وبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصیفیة،  

 والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، والخدمات االجتماعیة، والصحة والرفاھیة، وااللتحاق بالجامعة، والتطویر الوظیفي.
 

 

https://catholiccharitiesny.org/
https://www.cidny.org/
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14. Chinese American Planning Council 
 اللغات: الكانتونیة، واإلنجلیزیة، والماندرین

150 Elizabeth St., New York, NY 10012 
 0920-941 (212)الھاتف: 

/nyc.org-https://www.cpc 
للجالیة األمریكیة الصینیة في خدمات الطفولة المبكرة، وبرامج ما بعد المدرسة یقدم برامج في مانھاتن وبروكلین وكوینز  

 والبرامج الصیفیة، وخدمات الشباب، والخدمات العلیا، واألحداث الثقافیة، وتنمیة القوى العاملة، والمشاركة المجتمعیة.
 

 

15.  Chinese Progressive Association 
 واإلنجلیزیةاللغات: الصینیة، 

230 Grand St., New York, NY 10013 
 1891-274 (212)الھاتف: 

/https://www.cpanyc.info 
یساعد المھاجرین الصینیین من خالل دروس تعلیم اللغة اإلنجلیزیة والتعریف بحقوق المواطنة، والتوعیة والتعلیم، والتمكین 

 ي، والمعلومات واإلحاالت.السیاس
 

 

16.  Church Avenue Merchants Block Association 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والكریولیة الھایتیة، والروسیة، واإلسبانیة

1720 Church Ave.، Brooklyn، NY 11226 
 2600-287 (718)الھاتف: 

/https://www.camba.org 
یقدم مجموعة من البرامج الشاملة في التنمیة االقتصادیة والمھنیة، والتعلیم وتنمیة الشباب، ودعم األسرة، والصحة والعافیة، 

 واإلسكان، والخدمات القانونیة.
 

 

17.  City Bar Justice Center 
 اللغات: یستطیع تدبیر خدمات الترجمة الفوریة ألي لغة

42 St., New York, NY 10036 thWest 44 
 6727-382 (212)الھاتف: 

/https://www.citybarjusticecenter.org 
العنف، یتیح الوصول إلى الخدمات القانونیة لذوي الدخل المحدود والمحرومین من سكان نیویورك في مناطق مثل ضحایا 

) DACAوتأشیرات الدخول للمھاجرین من ضحایا االتجار بالبشر، والتمثیل في اللجوء، والقرار المؤجل للواصلین أطفاًال (
 وغیرھا من أشكال اإلغاثة من الھجرة.

 

 

18. Coalition for Asian American Children & Families 
 ، والیابانیة، والماندریناللغات: البنغالیة، والكانتونیة، واإلنجلیزیة 

50 Floor, New York, NY 10004 thBroad St. 18 
 4675-809 (212)الھاتف: 

/http://cacf.org 
مناصرة األمریكیین من منطقة آسیا والمحیط الھادئ في مدینة نیویورك من خالل السیاسة وقیادة الشباب وقیادة الوالدین، 

 أیًضا إحالة األفراد إلى منظماتھم األعضاء التي تعمل في مجموعة متنوعة من المجاالت. وبناء القدرات وبناء التحالفات. یمكن
 

 

https://www.cpc-nyc.org/
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19.  Committee for Hispanic Children and Families 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

75 Broad Street #620, New York, NY 10004 
 1090-206 (212)الھاتف: 

www.chcfinc.org 
 بین التعلیم وبناء القدرات والدعوة لتعزیز نظام الدعم واستمرار التعلم لألطفال والشباب.تجمع  

 

 

20.  Comprehensive Development, Inc. 
 اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والبرتغالیة، واإلسبانیة، والولوف

240 Second Ave., New York, NY 10003 
 2010-353 (212)الھاتف: 

/ny.org-https://www.cdi 
شركاء مع أربع مدارس ثانویة عامة في مدینة نیویورك لتقدیم الخدمات لطالب المدارس الثانویة والخریجین الجدد لمساعدتھم 

وتشمل ھذه الخدمات تقدیم المشورة الجامعیة والوظیفیة، على التخرج من المدرسة الثانویة والذھاب إلى الكلیة أو القوى العاملة. 
 والمساعدة القانونیة، والطبیة، واإلسكان، وإدارة الحاالت، والتدریس المكثف.

 

 

21. CUNY Citizenship Now! 
 والماندرین، والبولندیة، واإلسبانیةاللغات: الكانتونیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والكریولیة الھایتیة، والكوریة، واإلیطالیة،  

 راجع الموقع اإللكتروني للحصول على قائمة كاملة بالمواقع وأرقام الھواتف.
/now-http://www1.cuny.edu/sites/citizenship 
ة لسكان برنامج المساعدة القانونیة المستندة إلى الجامعة، التي توفر خدمات قانون الجنسیة والھجرة مجانیة وعالیة الجود 

 نیویورك. كما یستضیف مبادرات المجتمع، والمبادرات التعلیمیة، والمتطوعین.
 

 

22.  Damayan Migrant Workers Association 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والتاجلوج

406 Floor, New York, NY 10018 rdSt. 3 thWest 40 
 6057-564 (212)الھاتف: 

/https://www.damayanmigrants.org  
تساعد األشخاص الناجین من عملیات االتجار بالبشر بغرض العمل في وضع خطط للھروب، وتأمین مساكن الطوارئ 

وتسھیل لم شمل األسر. كما تشارك  والمساعدة المالیة، والحصول على الخدمات االجتماعیة والقانونیة، وإیجاد فرص عمل،
 في المجتمع وتنظم جھودھا من أجل تحقیق معاییر عمل عادلة ولمكافحة االتجار بالبشر بغرض العمل.

 

https://www.cdi-ny.org/
https://www.damayanmigrants.org/
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23. The Door 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والكریولیة الھایتیة، واإلسبانیة

121 Avenue of the Americas, New York, NY 10013 
  9090-941) 212الھاتف:(

 /https://www.door.org 
تقدم خدمات للشباب في مجاالت الرعایة الصحیة اإلنجابیة، واالستشارة بشأن الصحة العقلیة، والمساعدة القانونیة، ودروس 

، والتأھیل للكلیات، والتطویر الوظیفي، واإلسكان الداعم، (GED(تعلیم اللغة اإلنجلیزیة والتأھیل الختبار تطویر التعلیم العام 
 واألنشطة الترفیھیة والوجبات الغذائیة.

 

 

24.  Families for Freedom 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

35 West 31th St #702, New York, NY 10001 
  8720-290) 646الھاتف:( 
 www.familiesforfreedom.org 

 ھذه منظمة حقوق إنسان متعددة األعراق تعمل من خالل العائالت التي تواجھ وتقاوم الترحیل، ولصالحھم.

 

 
 

25. Federation of Protestant Welfare Agencies 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

40 Broad St., New York, NY 10004 
 4800-777 (212)الھاتف: 

/http://www.fpwa.org 
منظمة قائمة على التنظیم والمناصرة الجماعیة، حیث تعمل مع الوكاالت األعضاء لدیھا للتأثیر في سیاسة المجتمعات ذات 

ل األفراد بموارد الوكالة الدخل المنخفض، والقضاء على الحواجز التي تعیق االرتقاء، ومحاربة الفقر المتأصل. ویمكنھا توصی
 العضو.

 

 
 

26.  Flanbwayan Haitian Literacy Project 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والكریولیة الھایتیة

208 . Parkside Ave2Floor, Brooklyn, NY 11226 nd 
 3037-774 (718)الھاتف: 

/http://www.flanbwayan.org 
یسعى إلى تمكین الطالب ھایتي المھاجرین بمدینة نیویورك في تعلیمھم، وفي المقام األول متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. یقدم  

 خدمات التوعیة بخصوص االلتحاق بالمدارس بالنسبة للشباب الجدد والقیادة والفعالیات الثقافیة.
 

 
 

https://www.door.org/
http://www.fpwa.org/
http://www.flanbwayan.org/
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27.  Global Action Project 
 اللغات: البنغالیة، واإلنجلیزیة، واإلسبانیة

130 St. #2C, New York, NY 10001 thW. 25 
/action.org-https://www.global 

، تقوم LGBTQمنظمة للشباب من ذوي الدخل المنخفض، والمھاجرین الجدد، ومجتمعات المتحیرین بشأن ھویتھم الجنسیة 
بتنمیة المھارات القیادیة والمشاركة المجتمعیة، مثل البرمجة اإلبداعیة من خالل إنتاج الفنون اإلعالمیة، وشراكات الفنون 

 ل اإلعالمي.المجتمعیة والدورات التدریبیة، والتواص
 

 

28.  GMHC, Inc. 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والھندیة، والكوریة، والبولندیة، واإلسبانیة، والسویدیة

307 St., New York, NY 10018 thW. 38 
 1000-367 (217)الھاتف: 

/http://www.gmhc.org 
المقدمة لخدمات الوقایة والرعایة والتوعیة فیما یتعلق بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز. تقدم خدمات الجھة الرئیسیة 

المساعدة القانونیة، والصحة العقلیة، والعالج من إدمان المخدرات، والخدمات االجتماعیة، وتطویر القوى العاملة، وطلبات 
 ارة المالیة، واإلسكان، والمزید.الحصول على التأمین الصحي، ودعم اإلیجار، واإلد

 

 

29.  Good Shepherd Services 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

305 7. Ave th9Floor, New York, NY 10001 th 
 7070-243 (212)الھاتف: 

/https://goodshepherds.org 
برنامًجا في التعلیم، والكلیات والحیاة  80واألسر في جمیع أنحاء مدینة نیویورك. تدیر أكثر من  تقدم خدمات دعم للشباب 

 المھنیة، ودعم األسر، والحضانة والتبني، وبرامج العنف المنزلي.
 

 

30.  HANAC 
 اللغات: اإلنجلیزیة والیونانیة

27-40 Hoyt Ave. S, Astoria, New York 11102 
 8005-840 (212)الھاتف: 

/http://hanac.org 
منظمة خدمات اجتماعیة تقدم خدمات للبالغین، مثل: المساعدة القانونیة، والتدریب والتوظیف، واإلسكان والمشورة، وبرامج  

 العقلیة، وتنمیة الشباب والتعلیم.الفنون، وبناء المجتمع، والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، وخدمات الصحة 
 

 

31.  Her Justice 
 اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والھندیة، واإلیطالیة، والكوریة، والرومانیة، والروسیة، واإلسبانیة، واألردیة

100 Floor, New York, NY 10005 thBroadway 10 
 3800-695 (212)الھاتف: 

/https://herjustice.org 
تقدم للنساء الفقیرات بمدینة نیویورك الخدمات القانونیة واالجتماعیة فیما یتعلق بقضایا محكمة األسرة والطالق والھجرة. تقدم 

 المشورة القانونیة وخدمات موجزة وتوكل محامیًا متطوًعا مجانًا لتمثیلھن.
 

 

https://www.global-action.org/
http://www.gmhc.org/
https://goodshepherds.org/
http://hanac.org/
https://herjustice.org/
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32. Human Rights First 
 اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبانیة

75 Floor, New York, NY 10004 stBroad St. 31 
 5200-845 (212)الھاتف: 

/https://www.humanrightsfirst.org 
 خدمات، مثل التمثیل بعملیة طلب اللجوء وخدمات العمل االجتماعي.تقوم بأعمال المناصرة وتقدم 

 

 

33. Immigrant Defense Project 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

40 West 39th St., 5th Floor, New York, NY 10018 
 6422-725 (212)الھاتف: 

/www.immigrantdefenseproject.org 
 یستخدم تأثیر المقاضاة والمناصرة والتعلیم العام لمكافحة ولوقف عملیات الترحیل الجماعي ونظام الھجرة الجائر.
 

 

34.  Immigrant Justice Corps 
والماندرین، والبولندیة، والبنجابیة،  اللغات: العربیة، والكانتونیة، والتشیكیة، والفرنسیة، والكریولیة الھایتیة، والكوریة،

 والسونینكیة، واإلسبانیة، والتركیة، واألردیة
 3417-407 (212)الھاتف: 

https://tinyurl.com/ijcwaitinglist 
جرین، مثل: الحصول على الجنسیة، وتجدید البطاقة تقدم الخدمات القانونیة في القضایا المتعلقة بالمھاجرین ووضع المھا 

 الخضراء، وتعدیل الوضع، والعمل المؤّجل للطفولة الوافدة، ووضع الحمایة المؤقتة.
 

 

35.  Indochina Sino American Community Center 
 والفیتنامیةاللغات: الكمبودیة، والكانتونیة، واإلنجلیزیة، والفوجیانیة، والالویة، والماندرین، 

170 Floor, New York, NY 10002 ndForsyth St. 2 
 0317-226 (212)الھاتف: 

/ny.org-http://www.isacc 
یقدم خدمات لألشخاص الوافدین من فیتنام وكمبودیا والوس وھونغ كونغ وتایوان وبر الصین الرئیسي وأجزاء أخرى من 
جنوب شرق آسیا. یقدم خدمات الھجرة والحصول على الجنسیة، والتدریب على الكمبیوتر، وخدمات لكبار السن، والخدمات 

 الصحیة، وتعلیم اللغة اإلنجلیزیة، وخدمات الطعام المجاني، وغرف التخزین، والملجأ البوذي.
 

 

36.  International Refugee Assistance Project 
 اإلنجلیزیة، واإلسبانیة، والفرنسیةاللغات: 

40 Rector Street, 9th Floor, New York, NY 10006 
 5600-602 (646)الھاتف:  

www.refugeerights.org 
على تنظیم جھود المحامین وطالب القانون للنضال من أجل  International Refugee Assistance Projectیعمل 

 الحقوق اإلنسانیة والقانونیة لالجئین من خالل تقدیم المساعدة القانونیة والتوعیة في مجال السیاسة.
 

 

https://www.humanrightsfirst.org/
http://www.immigrantdefenseproject.org/
https://tinyurl.com/ijcwaitinglist
http://www.isacc-ny.org/
http://www.refugeerights.org/
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37. International Rescue Committee 
 اللغات: یستطیع تدبیر خدمات الترجمة الفوریة ألي لغة

122 East 42nd Street, New York, New York 10168 
 3000-551 (212)الھاتف: 

www.rescue.org 
تساعد األشخاص الذین تتعطل حیاتھم وسبل معیشتھم نتیجة للنزاع والكوارث حتى یتمكنوا من النجاة والتعافي واستعادة 

 السیطرة على مستقبلھم.
 

 

38. Kids in Need of Defense 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

Infonewyork@supportkind.org 
 8680-824 (202)الھاتف: 

/https://supportkind.org 
) وشركاؤھا المتطوعون من المحامین Kids in Need of Defenseالدفاع(یضطلع موظفو األطفال الذین یحتاجون إلى 

في مكاتب وشركات المحاماة وكلیات الحقوق في جمیع أنحاء البالد بتمثیل األطفال المھاجرین غیر المصحوبین بذویھم 
 واألطفال الالجئین في إجراءات ترحیلھم. معًا، نضمن عدم وقوف أي طفل بمفرده في المحكمة.

 

 

39. The Legal Aid Society 
 اللغات: یستطیع تدبیر خدمات الترجمة الفوریة ألي لغة 
 3300-577 (212)الھاتف:  
/https://www.legalaidnyc.org 
والمسائل الخاصة بحقوق األحداث. لدیھ خطوط ساخنة یقدم لألفراد المساعدة القانونیة والمشورة في القضایا المدنیة والجنائیة  

خاصة بمسائل الھجرة، والحصول على اإلعانات، وحاالت التشرد، ودافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض، ولھ مواقع 
 متعددة.

 

 

40.  Legal Services NYC 
 والماندرین، واإلسبانیة، وغیرھاالكریولیة، -اللغات: الكانتونیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والھایتیة

40 Worth St. Suite 606, New York, NY 10013 
 3600-442 (646)الھاتف: 

/http://www.legalservicesnyc.org 
، والحقوق المدنیة وخدمات الوصول تقدم خدمات قانونیة میسرة في مجموعة متنوعة من المجاالت مثل: التعلیم، واإلفالس

إلى اللغة، وحقوق المستھلك، واإلعاقة، والتعافي من الكوارث، وقانون العمل، وقانون األسرة، وحقوق أصحاب المنازل، 
 ).LGBTQواإلعانات الحكومیة، والھجرة، ومناصرة السحاقیات والشواذ ومزدوجي المیول الجنسیة والمتحولین جنسی�ا (

 

 

http://www.rescue.org/
mailto:Infonewyork@supportkind.org
https://supportkind.org/
https://www.legalaidnyc.org/
http://www.legalservicesnyc.org/
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41.  Libertas Center for Human Rights 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والسنھالیة، واإلسبانیة؛ وتُتاح إمكانیة توفیر ترجمة فوریة ألي لغة

01 Broadway, -Floor, Rooms 8, 9, 10, 11, 12 at 79 thElmhurst Hospital Annex G, 5
Elmhurst, NY 11373 

 6209-334 (718)الھاتف: 
/http://www.libertascenter.net 

 یقدم خدمات طبیة وعقلیة واجتماعیة وقانونیة شاملة للناجین من التعذیب وانتھاكات حقوق اإلنسان في منطقة مدینة نیویورك.
 

 

42. Lutheran Social Services of New York 
 والفرنسیة والبرتغالیة واإلسبانیة اللغات: اإلنجلیزیة والفارسیة 

475 Riverside Drive Suite #1244, New York, NY 10115 
 1100-870 (212)الھاتف: 

/http://lssny.org 
الغذائیة، ومساعدات اإلسكان، تقدم خدمات تتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، واألسرة، والبیوت الصحیة، والتغذیة والمساعدات 

 والھجرة والمساعدة القانونیة، واالستجابة للكوارث، والتعلیم.
 

 

43.  Mobilization for Justice 
 اللغات: الصینیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبانیة 

100 Floor, New York, NY 10038 thWilliam St. 6 
 3700-417 (212)الھاتف:  
/http://mobilizationforjustice.org 

تقدم خدمات مباشرة فیما یتعلق بالمساعدة القانونیة المدنیة في مجاالت مثل: اإلفالس، وحقوق اإلعاقة، واإلسكان 
 ل.والمستأجرین، واألسرة، والصحة العقلیة، واإلعانات العامة، وحقوق العما

 

 

44.  Muslim Community Network 
 اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والھندیة، واألردیة

239 Thompson St., New York, NY 10012 
 1772-481 (646)الھاتف: 

/http://mcnny.org 
التربیة المدنیة، وتنمیة المھارات القیادیة للشباب، والتوعیة تسعى إلى ضم وإشراك المجتمع المسلم من خالل ورش عمل  

 بشأن التنوع وتقدیم العروض، والمساعدات الغذائیة والحفالت الخیریة.
 

 

45.  New Women New Yorkers 
 اللغات: یمكن أن تستوعب البرامج جمیع مستویات إجادة اللغة اإلنجلیزیة

/http://www.nywomenimmigrants.org 
تھدف إلى تمكین النساء المھاجرات من خالل تطویر القوى العاملة والربط الشبكي حتي یتمكنَّ من الحصول على وظیفتھن 

 ي، وزیادة ثقتھن بأنفسھن والمشاركة المجتمعیة لھن.األولى المربحة والمرضیة في مدینة نیویورك، وااللتحاق بالتعلیم العال
 
 

 

http://www.libertascenter.net/
http://lssny.org/
http://mobilizationforjustice.org/
http://mcnny.org/
http://www.nywomenimmigrants.org/
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46. New York Legal Assistance Group 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والماندرین، والروسیة، واإلسبانیة؛ وتُتاح خدمات الترجمة الفوریة عند الضرورة

7 Floor, New York, NY 10004 thHanover Square 18 
 5000-613 (212)الھاتف: 

/http://www.nylag.org 
تتناول االحتیاجات القانونیة، مع تقدیم خدمات قانونیة مدنیة شاملة ومجانیة في مجاالت مثل: التعلیم واألسرة واإلسكان، 

 والتوظیف، واإلعانات العامة، والھجرة، والصحة.
 

 

47. People Against Landlord Abuse & Tenant Exploitation 
 اللغات:اإلنجلیزیة واإلسبانیة

479 West 126 St., New York, NY 10027 
 2541-491) 212الھاتف:( 
 /https://www.palanteharlem.org 
المستأجرین من خالل التوعیة، والتواصل، والتنظیم، وتقدیم تدعم وتمّكن سكان مدینة نیویورك من التصدي الستغالل  

 مساعدات تقنیة طویلة األجل، وإیصال األفراد بالخدمات القانونیة المجانیة أو المنخفضة السعر وإعانات اإلسكان.
 

 

48.  Puerto Rican Family Institute 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

145 St., New York, NY 10011 thW. 15 
 6320-924 (212)الھاتف: 

/http://prfi.org  
یقدم خدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة فیما یتعلق بعالج الصحة العقلیة، والتدخل في حالة األزمات، ومنع اإلیداع، 

 والرعایة السكنیة والتعلیم.
 

 

49.  Qualitas of Life Foundation 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 
 2295-885 (646)الھاتف: 

/http://qualitasoflife.org  
 وعائالتھم في ورش عمل مجانیة ثنائیة اللغة.یوفر تثقیفًا مالی�ا أساسی�ا لألشخاص ذوي األصول األسبانیة 

 

 

50.  Queer Detainee Empowerment Project 
 اللغات:اإلنجلیزیة والفرنسیة والبولندیة واإلسبانیة 

505 8 . Ave th#1212 ,New York, NY 10018 
 9339-645 (347)الھاتف: 

/http://www.qdep.org 
) وغیر المتوافقین جنسی�ا LGBTQیساعد األشخاص من السحاقیات والشواذ و مزدوجي المیول الجنسیة والمتحولین جنسی�ا ( 
)GNC) ومغایري الھویة الجنسیة (TS.الذین یخرجون من احتجاز المھاجرین للحصول على الدعم والخدمات االجتماعیة( 

 

 

http://www.nylag.org/
https://www.palanteharlem.org/
http://prfi.org/
http://qualitasoflife.org/
http://www.qdep.org/
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51.  Restaurant Opportunities Centers United 
 اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبانیة، وغیرھا 

275 Seventh Ave. Suite 1703, New York, NY 10001 
 1771-343) 212الھاتف:(

 /http://rocunited.org 
العمل للقوى العاملة بمطاعم البالد. تقدم خدمات التدریب على وظائف المطاعم والتوظیف  تسعى لتحسین األجور وظروف

 بھا، وتنمیة مھارات القیادة، والدعم القانوني، والتوعیة في مجال السیاسة.
 

 

52.  Russian-Speaking Community Council of Manhattan and the Bronx 
 اللغات: اإلنجلیزیة والروسیة

P.O. Box 707, New York, NY 10033 
/http://russianspeakingcouncil.org 

منظمة مشتركة بین األدیان واألعراق للمھاجرین الناطقین بالروسیة، تقوم بمبادرات في التمكین االقتصادي، والحوار بین 
 ، والفنون والثقافة.الطوائف، واندماج المھاجرین

 

 

53. Safe Horizon Immigration Law Project 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

50 Floor, Brooklyn, NY 11201 thCourt St. 8 
 8632-943 (718)الھاتف: 

/https://www.safehorizon.org 
لمساعدة الضحایا تقدم المساعدة والمناصرة ودعم الخدمات القانونیة للمھاجرین من ضحایا العنف العائلي، منظمة غیر ربحیة 

 وإساءة معاملة األطفال، واالعتداء الجنسي، والمطاردة، واالتجار بالبشر، وتشرد الشباب، وغیرھا من الجرائم.
 

 

54.  Safe Passage Project 
 والفرنسیة، واإلسبانیة؛ والوصول إلى المترجمین الفوریین المتطوعین الذین یتحدثون لغات مختلفةاللغات: اإلنجلیزیة، 

185 West Broadway, New York, NY 10013 
 6558-324 (212)الھاتف: 

/https://www.safepassageproject.org 
 متطوعین وطالب كلیات الحقوق لتولي تمثیل القاصرین غیر المصحوبین بذویھم في عملیة الھجرة.یعمل مع محامین  

 

 

55.  Sakhi for South Asian Women 
 اللغات:البنغالیة، واإلنجلیزیة، والھندیة، والماالیاالمیة، والمھاراتیة، والبنجابیة، والتامیلیة، واألردیة

 
P.O  .Box 1333, Church Street Station, New York, NY 10008 

 9153-714 (212)الھاتف: 
/http://www.sakhi.org 
تسعى إلى إنھاء العنف ضد النساء المغتربات من جنوب آسیا من خالل الخدمات المتعلقة بالعنف األسري واالعتداء الجنسي،  

، واالندماج المدني والھجرة، والعدالة اإلنجابیة، وبرنامج تمكین الشباب، والتوعیة، وورش العمل، وبرنامج التمكین االقتصادي
 والدورات التدریبیة.

 

  

http://rocunited.org/
http://russianspeakingcouncil.org/
https://www.safehorizon.org/
https://www.safepassageproject.org/
http://www.sakhi.org/
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56.  Sanctuary for Families 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة؛ مع لغات إضافیة على حسب توافرھا.

Box 1406, Church Street Station, New York, NY 10268 
 6009-349 (212)الھاتف: 

/https://sanctuaryforfamilies.org 
 تسعى إلى تقدیم الخدمات ومناصرة الناجیات من العنف المنزلي، واالتجار بالجنس، وغیرھا من أشكال العنف الجنساني. 

 

 

57. UnLocal, Inc. 
 اللغات:اإلنجلیزیة، واإلسبانیة 

 8210-216 (646)الھاتف:  
/http://www.unlocal.org 
تصل المھاجرین بالخدمات المتعددة اللغات الشاملة والموثوقة والمیسورة التكلفة فیما یتعلق بالتمثیل القانوني وإدارة الحاالت.  

 عن الھجرة وتضع مشروعات مجتمعیة حسب الحاجة. كما توفر معلومات
 

 

58.  Urban Justice Center 
 اللغات: یستطیع تدبیر خدمات الترجمة الفوریة ألي لغة

 5600-602 (646)الھاتف: 
/https://www.urbanjustice.org 
القانونیة المباشرة، والمناصرة، والتعلیم المجتمعي، والتنظیم السیاسي للمقیمین بمدینة نیویورك. تقدم برامج تتعلق بالخدمات  

 من السكان المستفیدین طالبو اللجوء والالجئون والمجموعات الضعیفة األخرى.
 

 

59.  Violence Intervention Program, Inc. 
 إمكانیة توفیر ترجمة فوریة لمعظم اللغاتاللغات: اإلنجلیزیة، واإلسبانیة؛ وتُتاح  

Triborough Station, P.O. Box 1161, New York, NY 10035 
 5880-664 (800)الھاتف: 

/https://www.vipmujeres.org 
الموثق. لدیھا برامج متعلقة بالھجرة وتقدیم المشورة تقدم خدمات لضحایا العنف المنزلي، بما في ذلك أصحاب الوضع غیر  

 واإلسكان والعدالة االقتصادیة وخدمات الوصول إلى اللغة وغیرھا من الدورات التدریبیة وورش العمل.
 

 

60.  The Workmen’s Circle 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والیدیشیة

247 Floor, New York, NY 10018 thSt. 5 thWest 37 
 6800-889 (212)ھاتف: ال
/https://circle.org 

منظمة معنیة بالعدالة االجتماعیة، لدیھا برامج تتعلق بالمشاركة الثقافیة الیھودیة، وتعلم لغة الیدیش، والتعلیم متعدد األجیال، 
 وأنشطة المناصرة.

 

 

https://sanctuaryforfamilies.org/
http://www.unlocal.org/
https://www.urbanjustice.org/
https://www.vipmujeres.org/
https://circle.org/


 

14 
 

61.  Youth Represent, Inc. 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة 

11 Park Place Suite 1512, New York, NY 10007 
 8080-759 (646)الھاتف: 

/http://youthrepresent.org 
عاًما ممن شاركوا في  25تقدم الخدمات القانونیة المجانیة والمصادر ومشروعات المشاركة المجتمعیة للشباب األصغر من  

 نظام العدالة الجنائیة.
 

 

   

http://youthrepresent.org/
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  برامج في برونكس 

1. Casita Maria Center for Arts & Education 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

928 Simpson St., Bronx, NY 10459 
 2230-589 (718)الھاتف: 

/https://www.casitamaria.org 
یدعم الشباب والطالب في جنوب برونكس من خالل مجموعة من برامج الفنون والتعلیم والبرامج العامة. بھ مرفق یتضمن  

 مساحات ألداء العروض، وقاعة لعرض الفنون، واستودیوھات رقص وموسیقى لخدمة المجتمع المحلي.
 

 

2.  Community Association of Progressive Dominicans 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة 

3940 Broadway, New York, NY 10032 
 5500-781 (212)الھاتف: 

/http://www.acdp.org 
ة الشباب، مثل: الوصول إلى تقدم خدمات للمھاجرین من الدومینیكان في نیویورك ومجتمعاتھم. تقدم برامج لتعلیم وتنمی 

 الكلیة، والتطویر الوظیفي، وبرامج ما بعد المدرسة، وخدمات الصحة العقلیة، ومحو أمیة الكبار، ودروس تعلیم اإلنجلیزیة.
 

 

3.  Dominicanos USA 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة 

369 Floor, Bronx, NY 10455 thSt. 11 thE. 149 
 0400-665 (718)الھاتف: 

/http://dominicanosusa.org 
تقوم بأعمال داخل المجتمع الدومینیكي األمریكي، حیث تركز على المشاركة المدنیة، والمساعدة في طلب الحصول على 

 الجنسیة مجانًا، وتنمیة الشباب من خالل مشروعات الخدمات.
 

 

4.  Masa-MexEd, Inc. 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

2770 . Third Ave1Floor, Bronx, NY 10455 st 
 5890-481 (646)الھاتف: 

/http://masany.org 
امج ما بعد المدرسة وبرامج تخدم المكسیكیین والالتینیین في جنوب برونكس من خالل برامج الطفولة المبكرة والتعلیم، وبر

خارج المناھج المدرسیة للشباب، وورش عمل المشاركة المدنیة، ودعم األسرة، وإدارة الحاالت، والخدمات القانونیة المتعلقة 
 بالھجرة، ومبادرات القیادة المجتمعیة.  

 

https://www.casitamaria.org/
http://www.acdp.org/
http://dominicanosusa.org/
http://masany.org/


 

16 
 

5. Mekong NYC 
 اللغات: اإلنجلیزیة والخمیریة والفیتنامیة 

2471 University Ave., Bronx, NY 10468 
/http://mekongnyc.org 

تقدم خدمات لمجتمع جنوب شرق آسیا في برونكس ومدینة نیویورك من خالل تنظیم المجتمع، واألحداث الثقافیة، واإلحاالت 
 إلى الرعایة الصحیة والخدمات االجتماعیة.

 

 

6.  Mercy Center, Inc.   
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

377 St., Bronx, NY 10454 thE. 145 
 2789-993 (718)الھاتف: 

/https://www.mercycenterbronx.org 
المشورة، ودروس في األمومة وتربیة األطفال تعمل على تمكین النساء وأسرھم في جنوب برونكس من خالل خدمات مثل: 

ومجموعات الدعم، وتنمیة األسرة، ودعم ضحایا العنف المنزلي، والتطویر الوظیفي، ودروس تعلیم اللغة اإلنجلیزیة وخدمات 
 المھاجرین وبرامج الشباب.

 

 

7.  Sauti Yetu Center for African Women and Families 
واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والفوالني، وكوتوكولي، وماندینجو، وسونینك، وسوسو، وتوي، وولوف، اللغات: العربیة،  

 وغیرھا من اللغات األفریقیة
2417 3Ave. Suite 205, Bronx, NY 10451 rd 

 2486-665 (718)الھاتف: 
/http://www.sautiyetu.us 

لنساء والعائالت من المھاجرین األفارقة ذوي الدخل المنخفض. یشمل دعم الخدمات االجتماعیة، وورش عمل یقدم خدمات ل
التوعیة والمعلومات حول ختان اإلناث، والخدمات المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي، وبرامج الدعم االستشاري، وبرنامج 

 الشباب المھاجر.
 

 

8.  Sisters of Charity of New York 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

6301 Riverdale Ave., Bronx, NY 10471 
 9200-549 (718)الھاتف: 

/https://www.scny.org 
اإلنجلیزیة، والخدمات  منظمة دینیة تقدم الخدمات االجتماعیة لجمیع المحتاجین، بما في ذلك برامج التعلیم، ودروس تعلیم اللغة

 الصحیة واإلنسانیة، وتطویر اإلسكان، وتقدیم المشورة للمھاجرین، وبرامج الفنون.
 

 

http://mekongnyc.org/
https://www.mercycenterbronx.org/
http://www.sautiyetu.us/
https://www.scny.org/
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9.  SoBRO 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والفرنسیة، والكریولیة الھایتیة، واإلسبانیة 

555 Bergen Ave., Bronx, NY 10455 
 3113-292 (718)الھاتف: 

/https://sobro.org 
تسعى إلى تحسین نوعیة الحیاة في جنوب برونكس من خالل برامج تعلیم الشباب والكبار، ومركز تنمیة القوى العاملة، 

 والمساعدة في األعمال التجاریة والممتلكات.
 

 

10.  St. Jerome H.A.N.D.S. Community Center 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

330 St., Bronx, NY 10454 thE. 138 
 7866-402 (718)الھاتف: 

/https://www.jeromehands.com 
اسیات الحاسوب، یقدم خدمات تعلیمیة واجتماعیة للعائالت والمھاجرین، مع دروس تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، واإللمام بأس

 ). كما تقدم الخدمات الغذائیة والمساعدة في مجال األمن الوظیفي.GEDوالجنسیة، واختبار تطویر التعلیم العام (
 

 

 

  

https://sobro.org/
https://www.jeromehands.com/
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  برامج في بروكلين 

1. Academy of Medical and Public Health Services 
 والفرنسیة، واإلندونیسیة، والماندرین، واإلسبانیةاللغات: العربیة، والبورمیة، والكانتونیة، واإلنجلیزیة، 

5306 Third Ave. Second Floor, Brooklyn, NY 11220 
 9036-256 (212)الھاتف: 

/http://www.amphsonline.org 
الخدمات السریریة، واإلحاالت ومعلومات عن  یقدم رعایة مجانیة ومیسرة للمھاجرین من ساكني نیویورك، بما في ذلك

 الخدمات االجتماعیة، والتدریب والتعلیم ألولئك المھتمین بمجال المھن الصحیة.
 

 

2.  Arab American Association of New York 
 اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، واإلسبانیة

7111 5Ave., Brooklyn, NY 11209 th 
 3523-745 (718)الھاتف: 

/http://www.arabamericanny.org 
تقدم خدمات للمجتمع األمریكي العربي في باي ریدج واألحیاء المحیطة في بروكلین. تشمل الفصول الدراسیة الخاصة 

مات االجتماعیة فیما یتعلق بإدارة الحاالت والترجمة بالبالغین وتعلیمھم، والمناصرة وخدمات الھجرة، وتنمیة الشباب، والخد
 الفوریة، وتقدیم المشورة في مجال الصحة العقلیة.

 

 

3.  Arab-American Family Support Center 
واإلسبانیة، اللغات: العربیة، والبنجالیة، واإلنجلیزیة، والفارسیة، والفرنسیة، والھندیة، والباشتو، والبنجابیة، والنیبالیة، 

 والتبتیة، واألردیة، والوحي، واللھجات المختلفة
150 Floor, Brooklyn, NY 11201 rdCourt St. 3 

 8000-643 (718)الھاتف: 
/https://aafscny.org 

وتعلیم الكبار ومحو األمیة، والمساعدة  یقدم برامج للمھاجرین خاصة بالخدمات الوقائیة، والوصول إلى الرعایة الصحیة،
 القانونیة، وتنمیة الشباب، ومكافحة العنف.

 

 

4.  Atlas: DIY 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلیطالیة والخمیریة والماندرین واإلسبانیة

462 36St., #PHB Brooklyn, NY 11232 th 
 1641-599 (347)الھاتف: 

/http://www.atlasdiy.org 
عاًما بإتاحة الخدمات القانونیة، وتنمیة المھارات القیادیة، وتوفیر الفرص التعلیمیة  24-14یخدم الشباب المھاجرین بین  

 مثل: المخیمات الصیفیة وبرامج ما بعد المدرسة، والتطویر الوظیفي والقیادة.

 

 filler  

http://www.amphsonline.org/
http://www.arabamericanny.org/
https://aafscny.org/
http://www.atlasdiy.org/
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5. Brooklyn Defender Services 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

177 Floor, Brooklyn, NY 11201 thLivingston St. 7 
 0700-254 (718)الھاتف: 

   /http://bds.org 
 یستطیعون االستعانة بمحاٍم.منظمة دفاع عامة تقدم تمثیًال قانونی�ا شامًال وخدمات لمن ال 

 

 

6.  Catholic Migration Services 
 اللغات: لدیھ إمكانیة توفیر ترجمة فوریة بأي لغة

191 Floor, Brooklyn, NY 11201 thJoralemon St. 4 
 3000-236 (718)الھاتف: 

  /https://catholicmigration.org 
یقدم المساعدة للمھاجرین من خالل الخدمات القانونیة للھجرة، والخدمات القانونیة لإلسكان، والخدمات القانونیة لحقوق 

 العمال المھاجرین، بغض النظر عن الخلفیة الدینیة.  
 

 

7. Central American Legal Assistance 
 اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیةاللغات: 

240 Hooper St., Brooklyn, NY 11211 
 6800-486 (718)الھاتف: 

https://www.centralamericanlegal.info 
 الوسطى وأمریكا الجنوبیة في بروكلین.توفر خدمات قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة لملتمسي اللجوء من أمریكا 

 

 

8.  Center for Popular Democracy 
 اللغات: اإلنجلیزیة

449 Troutman Street, Suite A, Brooklyn, NY 11237 
 2220-985 (347)الھاتف: 

www.populardemocracy.org  
والدیمقراطیة الدینامیكیة بالشراكة مع على خلق اإلنصاف والفرص Center for Popular Democracyیعمل   

 منظمات بناء القواعد عالیة التأثیر، وتنظیم التحالفات، واالتحادات التقدمیة.
 
 

 

9. Coalition for Hispanic Family Services 
 اللغات: البنجالیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والماندرین، وباتویس، واإلسبانیة

315 . Wyckoff Ave4Floor, Brooklyn, NY 11237 th 
 6090-497 (718)الھاتف: 

/https://www.hispanicfamilyservicesny.org 
 یقدم خدمات شاملة لألسرة والطفل لمجتمعات شمال بروكلین في بوشویك وویلیامسبورغ وشرق نیویورك.

 

 

http://bds.org/
https://catholicmigration.org/
https://www.centralamericanlegal.info/
https://www.hispanicfamilyservicesny.org/
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10. Council of Peoples Organization 
اللغات: العربیة، والبنجالیة، والصینیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والعبریة، والھندیة، والبنجابیة، والروسیة، واإلسبانیة، 

 واألردیة، واألوزبكیة
1077 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11230 

 3266-434 (718)الھاتف: 
/https://copo.org 

یخدم مجتمع الجنوب آسیویین والمسلمین في مدینة نیویورك من خالل برامج لكبار السن، ومرحلة الطفولة المبكرة، والشباب، 
 والبالغین. تقدم خدمات في مجال الرعایة الصحیة، والعالقات المجتمعیة ومراكز المساعدة القانونیة، وتنظیم المجتمع.

 

 

11. Family Health Centers at NYU Langone 
 اللغات: العربیة، والصینیة، واإلنجلیزیة، والروسیة، واإلسبانیة

 تفضل بزیارة موقعھم اإللكتروني لمعرفة أماكنھم المتعددة.
 7942-630 (718)الھاتف:  

langone-nyu-at-centers-health-https://nyulangone.org/locations/family 
الصحي. توفر رعایة أولیة ووقائیة للمرضى في العیادات الخارجیة، بغض النظر عن القدرة على الدفع أو حالة التأمین  

 توجد في عدة مواقع في بروكلین.
 

 

12. Federation of Italian American Organizations of Brooklyn, Ltd. 
 اللغات: اإلنجلیزیة، واإلیطالیة، واإلسبانیة

8711 18Ave., Brooklyn, NY 11214 th 
 2828-259 (718)الھاتف: 

/https://fiaobrooklyn.org 
مركز مجتمعي ثقافي إیطالي یحتوي على مرافق مثل المكتبة وصالة األلعاب الریاضیة. یقدم دروًسا في تربیة األطفال، 

 واللیاقة البدنیة للبالغین، وأنشطة بعد المدرسة، وبرامج صیفیة للشباب، ومكاتب للخدمات االجتماعیة، واألحداث الثقافیة.
 

 

13. Flanbwayan Haitian Literacy Project 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والكریولیة الھایتیة، والفرنسیة

208 Parkside Avenue, 2nd Floor 
Brooklyn, NY 11226 

 3037-774 (718)الھاتف: 
flanbwayan.org 

الھایتیین من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة تخدم ھذه المنظمة الوافدین الجدد في نیویورك والطالب الشباب من المھاجرین  
)ELLs عاًما. 21و 14) الذین تتراوح أعمارھم بین 

 

 

14. Galapagos Center for New Americans 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

 4262-709 (347)الھاتف: 
/http://www.galapagoscenternyc.com 
 یعمل مع النساء المھاجرات لتعزیز مشاركتھن في األدوار القیادیة واالقتصاد من خالل دعم شبكة الموجھین. 

 
 

 

https://copo.org/
https://nyulangone.org/locations/family-health-centers-at-nyu-langone
https://fiaobrooklyn.org/
http://www.galapagoscenternyc.com/
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15.  La Unión 
 اللغات:

 6025 6th Avenue, Room 221, Brooklyn, NY 11220 
 8903-630 (718)الھاتف: 

union.org-la 
ھذه المنظمة إلى تمكین المھاجرین الجدد من المشاركة بفعالیة في تشكیل الحوار حول سیاسة الھجرة وإصالح تھدف  

 السیاسات، وكذلك الدفاع عن أنفسھم ومجتمعھم في حاالت االستغالل والظلم وعدم المساواة.
 

 

16. Make the Road NY 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

301 Grove Street, Brooklyn, NY 11237 
 7690-418 (718)الھاتف: 

www.maketheroadny.org 
نیة والطبقة العاملة لتحقیق الكرامة والعدالة من خالل التنظیم، وابتكار السیاسات، والتعلیم تبني نیویورك قوة المجتمعات الالتی

 التحویلي، وخدمات البقاء على قید الحیاة.
 

 

17. Mixteca Organization 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

245 23Floor, Brooklyn, New York 11215 ndSt. 2 rd 
 4795-965 (718)الھاتف: 

http://www.mixteca.org 
تقدم برامج وخدمات لمجتمعات المھاجرین المكسیكیین واألمریكیین الالتینیین في بروكلین ونیویورك. برامج في مجال تعلیم 

ة البشریة/اإلیدز، والخدمات القانونیة الكبار، والصحة، والخدمات المتعلقة بالعنف المنزلي، وخدمات فیروس نقص المناع
 الخاصة بالھجرة.

 

 

18.  Neighbors Helping Neighbors, Inc./Fifth Avenue Committee 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

621 DeGraw St., Brooklyn, NY 11217 
 2017-237 (718)الھاتف: 

/http://www.nhnhome.org 
تساعد سكان بروكلین ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في تأمین مساكن جیدة وبناء أصول مالیة من خالل تقدیم التدریب  

 والمشورة والمعلومات.
 

 

19.  Opportunities for a Better Tomorrow 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة
 لدیھا عدة مواقع في بروكلین.

 0303-369 (718)الھاتف:  
/https://obtjobs.org 
تقدم خدمات الدعم والتدریب المھني للشباب والكبار والمھاجرین. تشمل التدریب المھني، والمساعدة في التوظیف، ودروًسا  

 اإلنجلیزیة، باإلضافة إلى الخدمات القانونیة للمھاجرین.، ودروًسا لتعلیم اللغة (GEDالختبار تطویر التعلیم العام (
 

 

http://www.mixteca.org/
http://www.nhnhome.org/
https://obtjobs.org/
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20.  Shorefront YM-YWHA of Brighton-Manhattan Beach, Inc. 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والروسیة، واإلسبانیة، واألوكرانیة

3300 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11235 
 1444-646 (718)الھاتف: 

/https://www.shorefronty.org 
مركز مجتمعي یھودي ووكالة خدمة اجتماعیة في جنوب بروكلین تقدم برامج للشباب، ومشاركات وفعالیات ثقافیة، وخدمات  

 صحیة وإنسانیة.
 

 

 
  

https://www.shorefronty.org/
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 برامج في مانهاتن 
1. East Harlem Tutorial Program 

 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة
2050 Second Ave., New York, NY 10029 

 0650-831 (212)الھاتف: 
/https://ehtp.org 
تقدم برامج تعلیمیة مجانیة عالیة الجودة وفرًصا إثرائیة لشباب شرق ھارلم، بما في ذلك برامج ما بعد المدرسة والبرامج  

 الصیفیة، والمدارس األھلیة العامة، وبرنامج المساعدة وااللتحاق بالكلیات.
 

 

2.  Hudson Guild 
 اللغات: الكانتونیة، واإلنجلیزیة، والماندرین، واإلسبانیة 

441 St., New York, NY 10001 thW. 26 
 9800-760 (212)الھاتف: 

/http://hudsonguild.org 
تقدم البرامج لألفراد الذین یعملون أو یعیشون أو یذھبون إلى المدرسة في حي تشیلسي، بما في ذلك خدمات البالغین ومشاركة 

 الفنون والمشاركة المجتمعیة، ورعایة الطفولة المبكرة، والصحة العقلیة، وتنمیة الشباب.
 

 

3. LSA Family Health Service 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

333 St., New York, NY 10029 thE. 115 
 5200-672 (646)الھاتف: 

/http://littlesistersfamily.org 
اإلعانات العامة، والتمریض، یوفر خدمات شاملة في إل باریو/شرق ھارلم، مثل: مخزن الطعام، وطلبات الحصول على 

والصحة البیئیة، والتربیة وتنمیة الطفل، والخدمات الوقائیة، ومتجر االدخار، والمشورة في مجال الصحة العقلیة، وغیرھا 
 من أشكال الدعم.

 

 

4.  Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights 
 اللغات: اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة

665 West 182nd Street, Ground Floor, New York, NY 10033 
 0355-781 (212)الھاتف: 

nmcir.org 
ملتزمة بتوسیع نطاق وصول خدمات الھجرة القانونیة، والمشاركة في صنع السیاسات وتنظیم المجتمع. تعلّم حقوق  

 المھاجرین وتدافع عنھا وتحمیھا.
 

 

https://ehtp.org/
http://hudsonguild.org/
http://littlesistersfamily.org/
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5.  Northern Manhattan Improvement Corporation 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة 

45 Wadsworth Ave., New York, NY 10033 
 8300-822 (212)الھاتف: 

/http://www.nmic.org 
وخدمات الھجرة، وتقدیم المشورة تقدم خدمات شاملة في مجال التدخل في األزمات، والخدمات القانونیة، وتخطیط السالمة، 

في مجال الصحة العقلیة، والترجمة الفوریة للغات، واإلعانات العامة، والتدریب المھني، ومنع عملیات اإلخالء، والحصول 
 على الرعایة الصحیة، وتعلیم الكبار.

 

 

6. Northern Manhattan Perinatal Partnership 
 واإلسبانیة اللغات: اإلنجلیزیة والفرنسیة

127 St. Third Floor, New York, NY 10027 thW. 127 
 2600-665 (212)الھاتف: 

/http://nmppcares.org 
. Head Startتقدم خدمات صحیة في شمال مانھاتن، بما في ذلك الرعایة السابقة الوالدة، والتربیة، ورعایة األطفال، و

 تقدم خدمات اجتماعیة، مثل إدارة الحاالت بالنسبة للحوامل واآلباء واألمھات. كما
 

 

7.  People’s Theatre Project 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

5030 Broadway, New York, NY 10034 
 9062-398 (646)الھاتف: 

/https://www.peoplestheatreproject.org 
یعمل على إشراك الشباب المھاجرین بواشنطن ھایتس وشباب إنوود في مشروعات الفنون والعدالة االجتماعیة. وتشمل ھذه 

 المشروعات برامج ما بعد المدرسة، وبرامج نھایة األسبوع، والبرامج الصیفیة التي تتضمن أنشطة وعروض مسرحیة.
 

 

 
  

http://www.nmic.org/
http://nmppcares.org/
https://www.peoplestheatreproject.org/
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 برامج في كوينز
1. Adhikaar 

 اللغات: اإلنجلیزیة، والھندیة، والنیبالیة، والتبتیة
71-07 . Woodside Ave1Floor, Woodside, NY 11377 st 

 1117-937 (718)الھاتف: 
/http://www.adhikaar.org 

الناطق باللغة النیبالیة، حیث تقدم خدمات مباشرة مثل الترجمة التحریریة والترجمة منظمة معنیة بخدمة ومناصرة المجتمع 
 الفوریة للنیبالیة والتبتیة، وتركز على حقوق العمال، وخدمات الرعایة الصحیة، وحقوق المھاجرین.

 

 
 

2.  The ANSOB Center for Refugees 
 والرومانیة، واإلسبانیةاللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، 

28-19 Floor, Astoria, NY 11103 ndSteinway St. 2 
 4303-278 (718)الھاتف: 

/https://www.ansob.org 
واطنة، وإدارة یقدم للمھاجرین والالجئین وطالبي اللجوء خدمات قانونیة للھجرة، ودروًسا في اللغة اإلنجلیزیة وحقوق الم 

 الحاالت، واالستشارات التعلیمیة، والمساعدة في التوظیف.
 

 

3. Arab-American Family Support Center 
اللغات: العربیة، والبنجالیة، واإلنجلیزیة، والفارسیة، والفرنسیة، والھندیة، والباشتو، والبنجابیة، والنیبالیة، واإلسبانیة، 

 والوحي، واللھجات المختلفةوالتبتیة، واألردیة، 
37-10 30Floor, Queens, NY 11101 ndSt. 2 th 

 8000-937 (718)الھاتف: 
/https://aafscny.org 

ونیة، یقدم برامج خاصة بالخدمات الوقائیة، والوصول إلى الرعایة الصحیة، وتعلیم الكبار ومحو األمیة، والمساعدة القان
 وتنمیة الشباب، ومكافحة العنف، فضًال عن صندوق جدید للمھاجرین والالجئین.

 

 

4.  CAIR-NY Council on American-Islamic Relations 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والعربیة، واألردیة

46-01 20th Avenue, Astoria, NY, 11105 
 7599-665 (646)الھاتف: 

/ny.org-www.cair 
) ھو أحد أكبر منظمات الحقوق المدنیة والمناصرة المخصصة CAIRمجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة في نیویورك (

 لمكافحة التمییز ضد المسلمین.
 

 

http://www.adhikaar.org/
https://www.ansob.org/
https://aafscny.org/
http://www.cair-ny.org/


 

26 
 

5. Catholic Migration Services 
 ترجمة فوریة بأي لغةاللغات: لدیھ إمكانیة توفیر 

47-01 Queens Boulevard Suite 201, Sunnyside, NY 11104 
 3500-472 (347)الھاتف: 

  /https://catholicmigration.org 
إلسكان، والخدمات القانونیة لحقوق یقدم المساعدة للمھاجرین من خالل الخدمات القانونیة للھجرة، والخدمات القانونیة ل

 العمال المھاجرین، بغض النظر عن الخلفیة الدینیة.  
 

 

6. Center for the Integration and Advancement of New Americans 
واإلسبانیة، والتركیة، اللغات: العربیة، والبنجالیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، واأللمانیة، والھندیة، واإلیطالیة، والبنجابیة، 

 واألردیة، وغیرھا من اللغات
31-09 Newtown Ave. Suite 411, Astoria, NY 11102 

 4040-545 (718)الھاتف: 
/https://www.cianainc.org 
مواطنة للبالغین، وخدمات قانونیة، ودروس یقدم خدمات للمھاجرین، بما في ذلك دروس في اللغة اإلنجلیزیة وحقوق ال 

 خصوصیة وبرامج ما بعد المدرسة للشباب، وخدمات مھنیة، وإدارة الحاالت.
 

 

7. Chhaya Community Development Corporation 
 اللغات: العربیة، والبنغالیة، واإلنجلیزیة، والھندیة، والنیبالیة، والبنجابیة، واإلسبانیة، واألردیة

37-43 77Floor, Jackson Heights, NY 11372 ndSt. 2 th 
 3848-478 (718)الھاتف: 

/http://chhayacdc.org 
تدعو إلى تلبیة احتیاجات اإلسكان والتنمیة االقتصادیة لمجتمع الجنوب آسیویین بمدینة نیویورك من خالل التوعیة والخدمات  

 شرة، بما في ذلك تنمیة القوى العاملة وحقوق المستأجر ومنع حبس الرھن.المبا
 

 

8.  Cidadão Global 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والبرتغالیة، واإلسبانیة

 8529-619 (718)الھاتف: 
/https://www.cidadaoglobal.org 
المھاجرین البرازیلیین من خالل التمكین االقتصادي والتنظیم والقیادة والتطویر واألنشطة الثقافیة والمساعدة تدعم حقوق  

 القانونیة وبرامج الوصول إلى اللغة.

 

9.  Coalition for Hispanic Family Services 
 واإلسبانیةاللغات: البنجالیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والماندرین، وباتویس، 

315 . Wyckoff Ave4Floor, Brooklyn, NY 11237 th 
 6090-497 (718)الھاتف: 

/https://www.hispanicfamilyservicesny.org 
الحضانة والتبني، وخدمات الصحة تقدم خدمات عائلیة شاملة لمجتمعات كوینز في ریدجوود وإلمھورست وكورونا. تشمل 

العقلیة، ودار رعایة لألطفال، وبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصیفیة، وبرامج دعم الوالدین وبرامج منع إساءة معاملة 
 األطفال.

 

 

https://catholicmigration.org/
https://www.cianainc.org/
http://chhayacdc.org/
https://www.cidadaoglobal.org/
https://www.hispanicfamilyservicesny.org/
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10. Council on American-Islamic Relations, New York Chapter 
 واإلسبانیة، واألردیةاللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، 

46-01 20Ave., Queens, NY 11105 th 
 7599-665 (646)الھاتف: 

/ny.org-http://www.cair 
یعمل على مناصرة وتمكین المجتمع المسلم في نیویورك من خالل الدعم القانوني ألولئك الذین یواجھون التمییز، ودعم  

جرائم الكراھیة والعنف، وتنظیم حلقات دراسیة وورش عمل تحت عنوان "اعرف حقوقك"، وتسجیل الناخبین،  ضحایا
 ومناصرة المسلمین األمریكیین في المدارس وعلى الحدود.

 

 

11.  CUNY CLEAR 
 اللغات: العربیة، والبنجالیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبانیة، واألردیة

2 Court Square Long Island City, NY 11101 
 4558-340 (718)الھاتف: 

/http://www.cunyclear.org 
(خلق مساءلة ومسؤولیة لتنفیذ القانون) في المقام األول إلى تلبیة االحتیاجات القانونیة غیر الملباة  CLEARیھدف مشروع 

یة والعربیة والجنوب آسیویة والمجتمعات األخرى في منطقة مدینة نیویورك، التي تتأثر بشكل خاص للمجتمعات اإلسالم
 بممارسات األمن القومي وسیاسات مكافحة اإلرھاب.

 

 

12. Desis Rising Up & Moving 
 اللغات: البنغالیة، واإلنجلیزیة، والھندیة، والنیبالیة، واألردیة

72-18 . Roosevelt Ave2Floor, Jackson Heights, NY 11372 nd 
 3036-205 (718)الھاتف: 

/http://www.drumnyc.org 
منظمة تعمل على مناصرة المھاجرین ذوي الدخل المنخفض من الجنوب آسیویین والھنود الكاریبیین في مدینة نیویورك.  

لمجتمعیة مثل: اإلحاالت والترجمات، وبرامج القیادة الشبابیة، وتنظیم حقوق العمال، وحمالت وتنسق الخدمات القانونیة وا
 العدالة العنصریة والخاصة بالمھاجرین.

 

 

13.  DSI International, Inc. 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والفرنسیة، وإیبو، والیوروبا 

110-16 Sutphin Blvd., Jamaica, NY 11435 
 4244-257 (347)الھاتف: 

/https://www.dsiinternational.org 
تقدم خدمات لألسر األفریقیة تتمثل في ورش العمل المدنیة، والخدمات القانونیة، واألنشطة الثقافیة، وبرامج الشباب،  

 والتطویر الوظیفي، والتعلیم المالي.
 

 

http://www.cair-ny.org/
http://www.cunyclear.org/
http://www.drumnyc.org/
https://www.dsiinternational.org/
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14.  Emerald Isle Immigration Center 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة 

59-26 Woodside Ave., Woodside, NY 11377 
 5502-478 (718)الھاتف: 

/http://eiic.org 
عامة، وخدمات كبار السن، تقدم معلومات حول الھجرة، والمساعدة في الخدمات االجتماعیة ضمن مجال المساعدة ال 

 والرعایة الصحیة، والصحة العقلیة، وإحاالت وورش عمل للتعلیم والتوظیف.
 

 

15.  Immigration Advocacy Services, Inc. 
 واألردیةاللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والیونانیة، والھندیة، واإلیطالیة، والبنجابیة، والبرتغالیة، والروسیة، واإلسبانیة، 

36-16 Astoria Blvd. South, Astoria, NY 11103 
 8218-956 (718)الھاتف: 

/http://www.immigrationadvocacy.com 
 تقدم خدمات قانونیة شاملة ومساعدات في شؤون الھجرة. 

 

 

16.  India Home, Inc. 
 البنغالیة، واإلنجلیزیة، والغوجاراتیة، والھندیة، والبنجابیةاللغات:  

178-36 Floor, Jamaica, NY 11432 ndWexford Terrace 2 
 7600-288 (917)الھاتف: 

/http://indiahome.org 
تعلیم اللغة اإلنجلیزیة وخدمات ترجمة، وبرامج  تساعد كبار السن من الجنوب آسیویین من خالل تقدیم خدمات في دروس

 الصحة والرفاھیة، وأنشطة ترفیھیة، وبرامج الوجبات، وإدارة الحاالت، والمناصرة.
 

 

17.  Jacob A. Riis Neighborhood Settlement 
واإلیطالیة، والماندرین، والروسیة،  اللغات: البنجالیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والیونانیة، والكریولیة الھایتیة، والھندیة،

 واإلسبانیة، وغیرھا من اللغات
10-25 41Ave., Long Island City, NY 11101 st 

 7447-784 (718)الھاتف: 
/http://www.riissettlement.org 
تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، وخدمات الدعم، وأنشطة بناء المجتمع، فضًال تقدم خدمات المھاجرین في غرب كوینز، مثل: دروس  

 عن البرامج العامة الخاصة بالشباب وكبار السن.
 

 

18.  Latin Women in Action, Inc. 
 اللغات: الصینیة، واإلنجلیزیة، والبرتغالیة، واإلسبانیة 

103-06 39 Ave., Corona, NY 11368 
 2972-478 (718)الھاتف: 

/http://www.latinwomeninaction.com 
تسعى إلى تمكین النساء الالتینیات وأسرھن من خالل مكافحة العنف األسري وإساءة معاملة األطفال، والتمكین السیاسي، 

 والصحة، والتوظیف، والمشورة، وغیرھا. والمشاركة المدنیة، والخدمات المباشرة في مجال الھجرة،
 

 

http://eiic.org/
http://www.immigrationadvocacy.com/
http://indiahome.org/
http://www.riissettlement.org/
http://www.latinwomeninaction.com/
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19.  Metropolitan Russian American Parents Association (MRAPA) 
 اللغات: اإلنجلیزیة والروسیة

 84-05 108th Street, #C4, Richmond Hill, NY 11418 
 5912-415 (718)الھاتف: 

 rusamvlad@yahoo.comالبرید اإللكتروني: 
تھدف إلى مساعدة المھاجرین الناطقین بالروسیة على التأقلم مع حیاتھم الجدیدة في الوالیات المتحدة. تقدم للعائالت دروًسا 

المجتمعیة التي قد یواجھون صعوبة خصوصیة، وبرامج إثراء مختلفة، وبرامج ترفیھیة وثقافیة، وتسھل وصولھم للخدمات 
 في الوصول إلیھا.

 

 

20. MinKwon Center for Community Action, Inc. 
 اللغات: الصینیة، واإلنجلیزیة، والكوریة 

136-19 41. Ave st3Floor, Flushing, NY 11355 rd 
 5600-460 (718)الھاتف: 

/http://minkwon.org 
تعمل على مناصرة مجتمعات المھاجرین من الكوریین األمریكیین واآلسیویین األمریكیین من خالل تنظیم المجتمع، 
ومبادرات المشاركة المدنیة، واألحداث الثقافیة، وتنمیة الشباب. كما تقدم خدمات اجتماعیة وقانونیة في مجال الھجرة وحقوق 

 عمال والمساعدة العامة.المستأجرین وحقوق ال
  

 

21.  Polonians Organized to Minister to Our Community 
 اللغات: اإلنجلیزیة والبولندیة

6660 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 
 5365-366 (718)الھاتف: 

ودروس تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، والمساعدة تساعد المھاجرین البولندیین في تقدیم استحقاقات الحكومة، واإلحاالت الوظیفیة، 
 الطارئة في الغذاء والكساء.

 
 

 

22.  Queens Community House 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والھندیة، والماندرین، والروسیة، واإلسبانیة 

108-25 62Drive, Queens, NY 11375 nd 
 5757-592 (718)الھاتف: 

/https://www.qchnyc.org 
موقعًا في كوینز تقدم برامج خاصة بتنمیة الشباب، وخدمات اإلسكان والمشردین، ومبادرات تقدیم الغذاء، وخدمات  29لدیھ 

 المھاجرین، بما في ذلك دروس اللغة اإلنجلیزیة والمساعدة القانونیة، وبرامج المسنین.
 

 

mailto:rusamvlad@yahoo.com
http://minkwon.org/
https://www.qchnyc.org/
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23.  South Asian Council for Social Services 
اللغات: البنغالیة، والكانتونیة، واإلنجلیزیة، والغوجاراتیة، والكریولیة الھایتیة، والھندیة، والكانادا، والماندرین، 

 واألردیةوالماراثییة، والماالیاالمیة، والنیبالیة، والبنجابیة، واإلسبانیة، والتامیلیة، والتیلوجویة، 
143-06 45Ave., Flushing, NY 11355 th 

 7929-321 (718)الھاتف: 
/https://www.sacssny.org 
تساعد المھاجرین الجنوب آسیویین في الحصول على الرعایة الصحیة، وخدمات دعم كبار السن، والمشاركة المدنیة،  

 لیزیة والكمبیوتر، والمساعدة العامة.ودروس اللغة اإلنج
 

 

24. Sunnyside Community Services 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والھندیة، واإلسبانیة، وغیرھا من اللغات

43-31 39St., Sunnyside, NY 11104 th 
 6173-784 (718)الھاتف: 

/https://www.scsny.org 
تقدم برامج ما قبل الروضة وبرامج ما بعد المدرسة، وبرامج العمل واإلعداد للمرحلة الجامعیة للمراھقین والشباب البالغین،  

 ودار المسنین، وخدمات الرعایة المنزلیة، ودعم مقدمي الرعایة األسریة، وبرنامًجا للبالغین ذوي اإلعاقة.
 

 

25.  Women for Afghan Women New York Community Center 
 اللغات: الداریة، واإلنجلیزیة، والبشتویة

71-19 162D, Fresh Meadows, NY 11365-St. Unit CF nd 
 2434-591 (718)الھاتف: 

/http://www.womenforafghanwomen.org 
فغانیات، بما في ذلك المشورة في إدارة الحاالت، والمساعدة في الھجرة، واإلسكان، یقدم الدعم والخدمات للنساء األ 

واإلعانات العامة، والتعلیم والفصول الدراسیة، والتوظیف، والصحة، والخدمات المتعلقة بالعنف المنزلي، وورش عمل عن 
 .الحفاظ على الصحة، وبرنامج لتنمیة القدرات القیادیة للفتیات، ومجموعة دعم

 

 

26. YWCA Queens 
 اللغات: اإلنجلیزیة، والصینیة، والكوریة، واإلسبانیة

42-07 Parsons Blvd., Flushing, NY 11355 
 4553-353 (718)الھاتف: 

/http://ywcaqueens.org 
تتناول التمكین االقتصادي، والعدالة العنصریة، وصحة المرأة، تقدم خدمات للنساء واألسر في كوینز من خالل برامج  

 ودعم األسرة، والمساعدة في التوظیف، وورش العمل، وخدمات الھجرة.

 

 
  

https://www.sacssny.org/
https://www.scsny.org/
http://www.womenforafghanwomen.org/
http://ywcaqueens.org/
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 برامج في جزيرة ستاتن

1. El Centro del Inmigrante   
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

1546 Castleton Ave., Staten Island, NY 10302 
 2086-825 (718)الھاتف: 

/http://elcentronyc.org 
یقدم خدمات للمھاجرین بجزیرة ستاتن، وفي المقام األول أولئك القادمون من المكسیك وأمریكا الالتینیة. یشمل دروًسا لتعلیم 

ومحو األمیة، وتنظیم العمل، والتثقیف الصحي وإجراء الفحوصات  ،(GEDاللغة اإلنجلیزیة، واختبار تطویر التعلیم العام (
 الكشفیة، وخدمات حقوق األسرة والمھاجرین، والمساعدة القانونیة، واألنشطة المجتمعیة، وتوزیع الطعام والمالبس.

 

 

2. The Ghanaian Association of Staten Island NY, Inc. 
 وغیرھا من لغات غانا اللغات: األكانیة، واإلنجلیزیة،

/https://ghanaiancivicassoc.wordpress.com 
 Elمساًء في  8:30إلى  6:30تنظم أحداثًا ترّوج للمجتمع الغاني وثقافتھ. تجتمع األحد األول من كل شھر من الساعة 

Centro del Inmigrante. 
 

 

3. Migration Resource Center Staten Island 
 اللغات: األلبانیة والھولندیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والیونانیة واإلیطالیة واإلسبانیة

36 Richmond Terrace Suite 307, Staten Island, NY 10301 
 8805-609 (646)الھاتف: 

/tp://www.migrationusa.orght 
یقدم الخدمات القانونیة للھجرة، وفصوًال دراسیة لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة وحقوق المواطنة، وبرامج للتوعیة المجتمعیة، وجمع 

 التبرعات لمجتمع المھاجرین ذوي الدخل المنخفض.
 

 

4.  Project Hospitality 
 اللغات: اإلنجلیزیة واإلسبانیة

100 Park Ave., Staten Island, NY 10302 
 1544-448 (718)الھاتف: 

/https://www.projecthospitality.org 
 یقدم خدمات صحیة وإنسانیة لجزیرة ستاتن، مثل: خدمات األغذیة والتغذیة، والتوعیة، والخدمات الصحیة، وبرامج للشباب 

وكبار السن، وخدمات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وخدمات الطوارئ للنساء، والتدخل في حاالت العنف 
 المنزلي.

 

 

Filler hello  

http://elcentronyc.org/
https://ghanaiancivicassoc.wordpress.com/
http://www.migrationusa.org/
https://www.projecthospitality.org/
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5. Sauti Yetu Center for African Women and Families 
وماندینجو، وسونینك، وسوسو، وتوي، وولوف، اللغات: العربیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والفوالني، وكوتوكولي،  

 وغیرھا من اللغات األفریقیة
380-384 Floor, Staten Island, NY 10304 stVan Duzer St. 1 

 Ext. 301 2486-665) 718الھاتف: (
/http://www.sautiyetu.us 

المھاجرین األفارقة ذوي الدخل المنخفض. یشمل دعم الخدمات االجتماعیة، وورش عمل یقدم خدمات للنساء والعائالت من 
التوعیة والمعلومات حول ختان اإلناث، والخدمات المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي، وبرامج الدعم االستشاري، وبرنامج 

 الشباب المھاجر.
 

 

 

  

http://www.sautiyetu.us/
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 المصادر على مستوى الو��ية 
 والیة نیویورك المخصصة للمھاجریندلیل مصادر 

guide-resource-immigrant-state-york-immigrants/new-all-are-https://www.ny.gov/we  
ین قائمة شاملة بالوكاالت الحكومیة التابعة للوالیة، والتي یمكنھا تقدیم الخدمات في مجال تیسیر استخدام یقدم دلیل مصادر والیة نیویورك المخصصة للمھاجر

 اللغة، والجریمة والتمییز، والخدمات القانونیة، وحمایة المستھلك، والخدمات الصحیة، والمساعدة المالیة، والمشاركة المجتمعیة.

 نیویورك 2-1-1 
/https://211nys.org 

من ھاتفك للحصول على خدمة معلومات مجانیة غیر متعلقة بالطوارئ لربطك بالخدمات الصحیة واإلنسانیة. ممثلو الخدمة عبر الھاتف  211اتصل بالرقم 
 متواجدون بالعدید من اللغات. كما یمكن الوصول إلى قاعدة بیانات خدماتھم عبر اإلنترنت.

 ) بوالیة نیویوركBOCESمجالس الخدمات التعلیمیة التعاونیة ( 
/https://www.boces.org 

ك، وبافالو، دینة نیویورتقدم مجالس الخدمات التعلیمیة التعاونیة برامج وخدمات تعلیمیة مشتركة لجمیع المناطق التعلیمیة تقریبًا باستثناء "الخمس الكبار" (م
وتشمل بعض خدماتھم البرامج المھنیة والتقنیة لطالب المدارس الثانویة، وخدمات الطالب ذوي اإلعاقات، والمدرسة   وروتشیستر، ویونكرز، وسیراكیوز).

 عبر موقع الویب المذكور أعاله. الصیفیة، وبرامج محو األمیة وتدریب العمالة للبالغین. ویمكنك البحث عن مجلس الخدمات التعلیمیة التعاونیة المحلي

 ) بوالیة نیویورك DHRشعبة حقوق اإلنسان (
/https://dhr.ny.gov  

ؤسسات التعلیمیة المتنفذ شعبة حقوق اإلنسان قانون حقوق اإلنسان في والیة نیویورك، الذي یحظر التمییز في العمل والسكن والقروض وأماكن اإلقامة العامة و
محددة األخرى. غیر الطائفیة، على أساس السن والعرق واألصل القومي والجنس والمیل الجنسي والحالة االجتماعیة واإلعاقة والحالة العسكریة والفئات ال

ر موقعھا اإللكتروني، أو عن طریق االتصال بالرقم یمكنك اإلبالغ عن الشكاوى المتعلقة بالممارسات التمییزیة إلى قسم التحقیقات التابع لشعبة حقوق اإلنسان عب
(888) 392-3644. 

 ) بوالیة نیویوركONAمكتب األمریكیین الجدد (
 /https://www.newamericans.ny.gov  

یھدف إلى توفیر مجموعة متنوعة من الخدمات المجانیة، منھا المساعدة القانونیة، رص لتوفیر الفمركًزا على مستوى األحیاء  27یدیر مكتب األمریكیین الجدد 
، ودعم التجنس، فضًال عن عقد دورات تدریبیة وورش عمل حول كیفیة الوصول إلى خدمات (ESOLودروس اللغة اإلنجلیزیة للناطقین باللغات األخرى (

معلومات حول الھجرة وإحاالت إلى مكاتب مساعدة  )7636-566-800-1یین الجدد بوالیة نیویورك (الخط الساخن متعدد اللغات لألمریكالوالیة. ویقدم 
 لغة. 200موثوقة بالمجان وفي سریة تامة بأكثر من 

Office of Bilingual Education and World Languages (OBEWL) 
 ed-http://www.nysed.gov/bilingual 

ت/متعلمي اللغة اإلنجلیزیة یقدم مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة التابع إلدارة التعلیم بوالیة نیویورك اإلرشادات والمصادر للمتعلمین متعددي اللغا
)MLLs/ELLsلى مصادر ألولیاء األمور، فضًال عن الخط الساخن لعائالت الطالب من ). ویقدم موقعھم اإللكتروني أحدث اللوائح والمذكرات، باإلضافة إ

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة/المتعلمین متعددي اللغات في مدارس نیویورك.

 المنظمات المجتمعیة على مستوى الوالیة 

 فرغ المنظمة في نیویورك – منظمة المحامین األمریكیة للھجرة
/http://www.ailany.org  

https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
https://211nys.org/
https://www.boces.org/
https://dhr.ny.gov/
https://www.newamericans.ny.gov/
http://www.nysed.gov/bilingual-ed
http://www.ailany.org/
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والصناعات،  منظمة المحامین األمریكیة للھجرة تضم مجموعة من المحامین الذین یمارسون قانون الھجرة ویعلّمونھ. وھي تمثل عشرات اآلالف من الشركات
 .مجانيكون ذلك على أساس والطالب األجانب، والفنانین، والریاضیین، وطالبي اللجوء في الوالیات المتحدة، وغالبًا ما ی

Asian American Federation 
 /http://www.aafny.org  

شبكة من وكاالت خدمة المجتمع األسیوي بأكملھ في الشمال الشرقي. وھو یعمل في مجال البحوث، والتوعیة في  Asian American Federationیمثل 
 جتماعیة.الوعي العام، والتطویر التنظیمي في مجاالت الصحة والخدمات اإلنسانیة والتعلیم والتنمیة االقتصادیة والمشاركة المدنیة والعدالة االمجال السیاسة، و

Empire Justice Center  
 /https://empirejustice.org  

Empire Justice Center عن منظمة تابعة للوالیة تسعى إلى تعزیز الحقوق القانونیة للفقراء والمحرومین من الحقوق في والیة نیویورك. وھي  عبارة
 عیة.السیاسات واألبحاث والتو توفر التدریب والدعم والمساعدة الفنیة للخدمات القانونیة، كما تقدم المساعدة القانونیة المدنیة المباشرة لألفراد، وتشارك في تحلیل

Hispanic Federation 
 /https://hispanicfederation.org 

Hispanic Federation  عبارة عن منظمة وطنیة التینیة قائمة على العضویة غیر ربحیة، تعمل في مجاالت التعلیم والصحة والھجرة والمشاركة المدنیة
المجتمعیة مع والتمكین االقتصادي والبیئة. وھي تقدم الخدمات لمجموعات أعضائھا، باإلضافة إلى الدفاع عن مصالح الالتینیین وإدارة برامج المساعدة 

 دمات االجتماعیة المباشرة.الخ

Immigrant Defense Project 
 /https://www.immigrantdefenseproject.org  

تدریب والمشورة، والدعاوى على ضمان تحقیق المساواة والعدالة للمھاجرین في الوالیات المتحدة من خالل ال Immigrant Defense Projectیعمل 
إلى خط ساخن لتقدیم  القضائیة المؤثرة، والتوعیة، والمشاركة المجتمعیة والتعلیم، واالتصاالت والرسائل. وھو یوفر المصادر للمجتمعات والمحامین، باإلضافة

 المشورة القانونیة بالمجان.

 )IRAP( المشروع الدولي لمساعدة الالجئین 
/https://refugeerights.org  

ورفع الدعاوى القضائیة لالجئین والمشردین ومناصرتھم، فضًال عن توفیر المعلومات  مجانیةالمشروع الدولي لمساعدة الالجئین مساعدة قانونیة مباشرة یقدم 
 والمصادر لھؤالء السكان، على أساس تطوعي.

 )NAACP( بالملونین الجمعیة الوطنیة للنھوض
/https://www.nysnaacp.org  

ز على إلى المساواة السیاسیة والتعلیمیة واالجتماعیة واالقتصادیة لجمیع المواطنین، وإلى مجتمع یتمتع جمیع أفراده بحقوق متساویة دون تمیی NAACPتدعو 
 االت المشاركة المدنیة والعدالة الجنائیة والتعلیم والصحة واالستدامة االقتصادیة.أساس العرق. وھي تعمل في مج

 )NYCLU( االتحاد األمریكي للحریات المدنیة
/https://www.nyclu.org  

انونیة، والتوعیة، یناضل االتحاد األمریكي للحریات المدنیة من أجل الحریات المدنیة والحقوق المدنیة من خالل برنامج متعدد المستویات من اإلجراءات الق
ومصادر للرد على انتھاكات ثمانیة مكاتب في جمیع أنحاء والیة نیویورك، ویقدم خدمات قانونیة ومعلومات  NYCLUوالتعلیم العام، وتنظیم المجتمع. لدى 

 الحقوق المدنیة.

New York Immigrant Coalition  
/https://www.nyic.org 

New York Immigrant Coalition  مجموعة من مجموعات الدفاع عن حقوق  200عبارة عن منظمة جامعة في مجال السیاسة والدعوة تمثل أكثر من

http://www.aafny.org/
https://empirejustice.org/
https://hispanicfederation.org/
https://www.immigrantdefenseproject.org/
https://refugeerights.org/
https://www.nysnaacp.org/
https://www.nyclu.org/
https://www.nyic.org/
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متعلقة بالمھاجرین، لمھاجرین والالجئین في جمیع أنحاء نیویورك. وھي تشارك في توعیة الناخبین وحشدھم، وتقدم مواد إعالمیة متعددة اللغات حول القضایا الا
 تؤثر في المھاجرین.وتدعو إلى وضع القوانین والسیاسات، كما تقیم ورش عمل وعروًضا تقدیمیة سنویة حول قانون الھجرة وغیره من القضایا التي 

Parent-Child Home Program  
/child.org-http://www.parent  

األسر ذات الدخل المنخفض بالمھارات واألدوات الالزمة لضمان استغالل أطفالھم ألكبر  Parent-Child Home Programتزود شبكة مواقع برنامج 
موقعًا في جمیع أنحاء نیویورك في الزیارات المنزلیة وتوزیعات المصادر التعلیمیة  29قدراتھم في المدرسة وفي الحیاة. ویشارك البرنامج من خالل قدر من 

 واإلعداد األكادیمي.

Protecting Immigrant New Yorkers  
 /https://protectingimmigrants.org  

Protecting Immigrant New Yorkers  عبارة عن فرقة عمل تعمل تحت مظلةNew York Immigrant Coalition وتنسق بین الوكاالت ،
وتنسق إجراءات إنفاذ القانون ضد الحكومیة والمنظمات المجتمعیة لمكافحة االحتیال في خدمات الھجرة. كما أنھا تعزز أفضل الممارسات، وتشجع الحوار، 

 المحتالین، وتنتج مواد مثل حمالت إعالنات التوعیة العامة، ونشرات اعرف حقوقك، وتسدي النصائح إلى العمالء لتجنب االحتیال.

 
  

http://www.parent-child.org/
https://protectingimmigrants.org/
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 شكر وتقدير
 

 نا نقدر الدعم المقدم من المؤسسات التالیة:یطیب لنا أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لجمیع من ساھموا في إعداد ھذا الدلیل.  عالوة على ذلك، فإن
 

 Advocates for Children 
  

Education Trust NY 
  

Hispanic Federation 
  

New York Immigration Coalition 
  

Regional Bilingual Resource Networks (RBERNs) 

 
 
 
 

 مكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة
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