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خطة تأهب األسرة

تحضير أسرتك إلنفاذ الهجرة
إذا كنت تشعر بالقلق إزاء ما سيحصل ألطفالك إذا ما تم إلقاء القبض عليك أو احتجازك أو إبعادك ،فيجب عليك وضع خطة تأهب
األسرة .ونأمل أال تضطر أبدا إلى استخدام الخطة ولكن وضع واحدة قد يساعد في تخفيض الضغط الغير متوقع .وتذكر إذا أطفالك قد
ولدوا في الواليات المتحدة هم مواطنون أمريكيون.
هذه الحزمة تشمل أيضا معلومات حول مكان وجود مساعدة قانونية الهجرة جيدة وموارد أخرى مفيدة.
ما يمكنك فعله اليوم
يمكنك اتخاذ أجراء اليوم لبدء إعداد خطة تأهب األسرة .إنك لست بحاجة إلى محامي هذه اإلجراءات الهامة:



تحديد البالغين الذين تثق بهم لرعاية طفلك إذا لم تستطع .ا



التحدث مع هذا الشخص في أقرب وقت ممكن عن رغبتك.



ملء استمارة تعيين الوصي االحتياطي .هذا النموذج يعطى الشخص الذي يرعى طفلك القدرة
على اتخاذ العديد من القرارات الرسمية لطفلك.



إتمام خطة رعاية الطفل تحوي على أرقام هواتف الطوارئ وغيرها من المعلومات الهامة .ضعه
في ملف الوثائق الهامة.
هذا وتشتمل حزمة القوالب تجميع هذه الوثائق.

ما يمكنك القيام به
قانون الهجرة معقدة ،حتى يمكنك االستفادة عليك التحدث إلى محام مرخص.
محام يمكنه مساعدتك في أمور كثيرة من بينها:



تقييم الخيارات الهجرة الخاص بك مثل إيجاد ما إذا كنت مؤهال للحصول على بطاقة خضراء أو تأشيرة أو تصريح
عمل;



تعيين المحامي الذي يعطى شخص موثوق على مواردك المالية;



تمثيلك في إجراءات اإلبعاد; و



يساعدك على تحديد األدوات القانونية التي قد تساعد عائلتك ،مثل أنواع مختلفة من الوصاية أو تقديم على حالة
هجرة خاصة بالنسبة لألطفال.

وتشتمل حزمة معلومات هذه حول كيفية إيجاد وتعيين محام ،كيفية تجنب حيل خدمات للهجرة احتيال نوتاريو ).
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ملف الوثائق الهامة
احتفظ بملف جميع هذه الوثائق أو نسخة من هذه الوثائق في مكان آمن .قم بإخبار أطفالك وأفراد األسرة والوصي
االحتياطي أين تجد هذا الملف في حالة الطوارئ .
في هذه الحزمة.
 معلومات هامة لألطفال
 معلومات االتصال الهامة وأرقام الطوارئ
 من المفيد معرفة األمور عن (ادخل اسم طفلك)
 تعيين الوصي االحتياطي

والوثائق الهامة األخرى
 المعلومات الطبية ،لألطفال بما في ذلك التامين الصحي وقائمة األدوية ومعلومات االتصال بالطبيب
 جوازات السفر
 شهائد الميالد.
 رخصة زواج (إذا أمكن)
 أي أوامر زجرية لديك ضد أي شخص (إذا أمكن)
 الرقم  A:تسجيل األجانب (الموجود على وثائق الهجرة ،بما في ذلك تصاريح عمل البطاقة الخضراء ،فيزا وأي وثائق USCIS
أو ) ICE
 نسخة من رخصة القيادة و/أو غيرها من بطاقات الهوية

 بطاقة الضمان االجتماعي أو رقم ITIN
 سجل الوالدة (األطفال المولودين في الواليات المتحدة األمريكية مسجلون في البلد األم) (إذا كان متوفرا)
 أي وثائق أخرى يمكن أن تكون قادر على العثور بسرعة
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خطة رعاية الطفل
قرر من يقوم برعاية األطفال اذا تعذر عليك
التحدث إلى الشخص الذي تريد ه انس قوم برعاية أطفالك وتأكد من انهم يعرفون بأنه سيتم وضعهم على قائمة اتصال الطوارئ.
احفظ أرقام الهاتف وقم بتحفيظها ألطفالك أيضا.
تأكد من أن األطفال يعرفون امن يقوم بأخذهم من المدرسة ،ا ومن الذين ال يستطيعون يلتقطونهم من المدرسة ،ومن سيقوم
بالعناية بهم.
مدرسة طفلك ال يجوز األفراج عن طفلك إال للبالغين الذين قمت بتخصيصهم .تأكد من أن تقوم باطالع بانتظام جميع المدارس،
والرعاية النهارية ،ما بعد المدرسة معسكر صيفي والنقل وغيرها من برامج الطوارئ ونموذج األفراج ليشمل أسماء من
بإمكانه اصطحاب أطفالك .إذا كان لديك إصدار امر زجري ضد أي شخص ،تأكد من إعطاء نسخة منه إلى المدرسة.
تأكد من أن األشخاص الذين يمكنهم اصطحاب ورعاية األطفال معرفة مكان العثور على الطفل .منح هؤالء األشخاص
نسخة من جدول طفلك زمنيا أسبوعيا ،خاصة إذا كان يختلف من يوم إلى أخر.
التحدث مع أطفالك عن خطتك
دون القلق ،أكد ألطفالك بأنهم إذا لسبب ما كنت غير قادر على رعايتهم ،ولو لفترة وجيزة .وقم بإعالمهم بمن سوف يعتنون بهم
حتى يمكنك أن تعتني بهم .أخبر طفلك حيث يمكنك العثور على نسخة من هذه الخطة.
قم بإنشاء ملف الوثائق الهامة
استخدام ملف ،مجلدات أو مظروف كبير لتنظيم الوثائق الهامة .جميع المعلومات الواردة في الخطة الخاصة بك فقط المفيد
يمكنك العثور عليه بسهولة .ابق الملفات في موقع يسهل الوصول إليه .أخبر عائلتك الوصي االحتياطي بحيث يمكنك العثور
على الملف.

اكتب تعليمات الرعاية الطبية لطفلك
تأكد من تدوين أي ظروف صحية أو أمراض الحساسية لدى طفلك ،أي أدوية يتناولها طفلك ،طبيب طفلك المعلومات
المتعلقة بالتامين الصحي .االحتفاظ بنسخة من هذه المعلومات في ملف المستندات الهامة.
تسليم نسخة منها إلى مدرسة طفلك والشخص البالغ الذي قمت بتخصيصه لرعاية األطفال .دع طفلك يعرف أين توجد هذه
المعلومات إذا كنت خارج المكان.
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خطة رعاية الطفل
توقيع استمارة الوصي االحتياطي
تعيين وصي احتياطي هي طريقة رسمية لتعطي شخص بالغ موثوقا الصالحيات القانونية الالزمة لرعاية طفلك إذا لم
تستطع .ويعطى هذا الشخص السلطة ال تُعطى لترتيبات غير الرسمية .على سبيل المثال ،إذا كان جارتك يوافق على رعاية
الطفل ،ولكنها ليست في وضع الوصي االحتياطي ،فهي لن تستطيع أن تقوم باتخاذ بعض قرارات الرعاية الصحية أو
التعليم لطفلك.
تعيين وصي احتياطي تستمر حتى يمكنك االعتناء بطفلك مرة أخرى ،أو لمدة سنة واحدة ،إيهما اقل .الوصاية تدوم سنة
من وقتا التنفيذ ال تاريخ التوقيع على الورق .يمكنك إنهاء الوصاية في أي وقت .يمكن ملء ا االستمارة في أي مكان .فال
حاجة إلى الموثقة ،بل ينبغي أن يتم توقيع شاهدين .تعطى نسخة كاملة لتكليف الوصي االحتياطي لمدرسة طفلك ومقدم
الرعاية الصحية(الطبيب) .االحتفاظ بنسخة لنفسك وقدم األصلية للوصي االحتياطي.
تأكد من أن األطفال جميعا لديهم جوازات السفر
اذا كان الطفل مولود في الواليات المتحدة ,قم بزيارة  www.travel.state.govللمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول
على جواز سفر أمريكي.
إذا كان الطفل قد ولد في بلدك ،يرجى الرجوع إلى سفارة أو قنصلية لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على جواز سفر.
يمكنك أيضا تسجيل والدة الطفل مع بلدك (على سبيل المثال ،قنصلية بلدك) إذا كان الطفل قد ولد في الواليات
المتحدة .وقد منح طفلك فوائد ،بما في ذلك المواطنة في بلدك.

أخبار العائلة واألشخاص الذين تتصل بيهم في الحاالت العاجلة حول كيفية العثور عليك إذا كنت محتجزا بسبب ICE
ال توجد مرافق احتجاز

ICE

في كونيتيكت.

أي شخص في السجن لدى  ICEكونيتيكت مبدئيا يتم ترحيله إلى ماساتشوسيتس .المرافق في شمال دارتموث ،بوسطن،
ماساشوستس بليموث التأسيسية .ومع ذلك ،يمكن نقل المعتقلين إلى دول أخرى في أي وقت.
يستطيع أفراد العائلة استخدم  ICE detainee locatorاإليجاد
االحبة. https://locator.ice.gov/odls/homePage.do :
تأكد من أن عائلتك والشخص التصاالت الطوارئ لديهما نسخة من شهادة رقم (Aأرقام تسجيل األجانب على الهجرة الوثائق)
إذا كان لديك.
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معلومات هامة لألطفال
اسم الطفل
تاريخ الميالد
رقم هاتف الطفل المحمول (إذا أمكن)
مدرسة  /للرعاية النهارية  /المربية
مدرسة  /للرعاية النهارية/المربية العنوان
مدرسة /رقم الهاتف /المربية للرعاية النهارية
اسم أستاذك
رقم الفصل الدراسي
مقدم الرعاية بعد المدرسة
رقم هاتف مقدم الرعاية بعد المدرسة
مخيم آخر/رياضة/البرنامج
المعسكر األخر/رياضة/البرنامج رقم الهاتف
الحساسية
الحاالت الطبية
األدوية
رقم هاتف الطبيب
عنوان الطبيب
شركة التامين الصحي
رقم وثيقة التأمين

أرقام الطوارئ ومعلومات االتصال
أرقام الطوارئ
الطوارئ
قسم الشرطة
قسم األطفال
مراقبة السموم
االتصاالت العائلية
األم/الوالدين/الوصي الدائم رقم هاتف المنزل
الهواتف المحمولة
والية كونيكتيكت
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عنوان العمل
رقم هاتف العمل
األب/األم/الوصي الدائم
هاتف المنزل
الهواتف المحمولة

معلومات هامة لألطفال
تابع االتصاالت العائلية
عنوان العمل
رقم هاتف العمل
اتصال الطوارئ األخرى وعالقتها
الهواتف المحمولة
اتصال الطوارئ األخرى وعالقتها
الهواتف المحمولة
اتصاالت الطوارئ األخرى وعالقتها
الهواتف المحمولة

اتصاالت متنوعة
طب األسنان.
رقم الهاتف
شركة التامين األسنان
رقم وثيقة التأمين
نوع السيارة وطرازها
رقم لوحة السيارة
شركة تامين السيارة ورقم الهاتف
رقم وثيقة التأمين
القنصلية
العنوان ورقم الهاتف
معلومات االتصال بالطائفة الدينية
العنوان
رقم الهاتف
النائب /مزود خدمات قانونية
العنوان
رقم الهاتف
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أشياء مفيدة للمعرفة

(اسم الطفل)

األطعمة المفضلة
األطعمة الغير المفضلة واي حساسية ضد الطعام
وقت النوم وروتين النوم
األلعاب المفضلة ،الكتب ،اللُعب
األنشطة
قواعد وقت الشاشة
أسماء األصدقاء المقربين
حظر التجول
قيود القيادة (شباب)
قواعد هامة أخرى

الجدول األسبوعي
النشاط

أيام األسبوع
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
األحد
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المكان  /رقم الهاتف

استمارة الوصي االحتياطي
لست في حاجة إلى المحكمة لتسمي شخص كوصي احتياطي لطفلك .يمكنك تعيين الوصي االحتياطي بملء استمارات بسيطة
طالما الوالد األخر طفلك موافق على الوصاية االحتياطية أو فقدت حقوقهم الوالدية بأمر من المحكمة أو توفى.
وهناك خيارات الوصاية في كونيتيكت إذا الوصاية االحتياطية ال تناسبك .وفى هذه الحالة ،قم بإيجاد محامي لمساعدتك على فهم
الخيارات.

ما الذي يقوم به الوصي االحتياطي ؟
الوصي االحتياطي يهتم بطفلك يحل طفلك يتلقى الرعاية الطبية ،يعطى طفلك الغذاء والكساء والمأوى يتأكد أن طفلك
يذهب إلى المدرسة .لدى الوصي االحتياطي السلطة القانونية لتقديم الخدمات الطبية والتعليمية المقررات لطفلك .الوصاية
تدوم سنة من وقت دخوله ال تاريخ التوقيع على الورق .إذا توفى أحد والدين تنتهي الوصاية في غضون  90يوما.

استحقاقات

لطفلك

الوصي االحتياطي يمكنه التقديم في كونيتيكت إلدارة الخدمات االجتماعية ( )DSSللحصول على المزايا لطفلك .يمكنك التقديم
لالستحقاقات بالدعوة  DSSفي  6 855-1توصيل .وفيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن تطبق ما يلي:
التامين الطبي
الوصي الجديد يجب أن يتأكد من أن طفلك يتلقى الرعاية الطبية .إذا كان طفلك هو مواطن أمريكي يحصل على التامين
الطبي األسكيمو عبر والية كونيتيكت ،تغطية الطفل عادة تستمر عندما يبدا وصاية جديدة.
المساعدة النقدية ()TFA
طفلك قد يكون قادرا على الحصول على المساعدة النقدية حتى إذا عرض الولي غير مؤهل .الوصي يمكنه أن يتقدم بطلب باسم
طفلك.
المساعدات الغذائية ()SNAP
إذا كان لولى مؤهل للمساعدات لغذائية إذا يمكنه إلضافة طفلك على المساعدات الغذائية لألسرة.
الضمان االجتماعي
إذا كان طفلك يتلقى مدفوعات العجز الضمان االجتماعي ،ستستمر .يجب على الوصي أن يمال األوراق إدارة الضمان
االجتماعي من اجل الحصول على المال لطفلك .الضمان االجتماعي فوائد فدرالية .يمكنك االتصال في إدارة الضمان
االجتماعي .www.ssa.gov
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استمارة تعليمات الوصي االحتياطي
لتعيين وصى احتياطي ،سيتعين عليك ملء االستمارات في األربع صفحات التالية .النماذج يجب أن تتم بحضور شهود ،ولكن ال يجب أن
تكون موثقة .ولست في حاجة للذهاب للمحكمة .ليس هناك تكلفة لملء االستمارات.

التعاريف





الوصي االحتياطي :الشخص الذي يوافق على رعاية طفلك إذا لم تستطع.
المسؤول الرئيسي :أنت
موافقة الوالد\ة الوالد األخر لطفلك
الشاهد :شخص ليس أنت ،الوالد األخر أو الوصي االحتياطي

تعليمات خطوة بخطوة
 ملء النموذج ،وتعيين الوصي االحتياطي



توقيع االستمارة أمام شاهدين .مالحظة :الوصي االحتياطي ال يمكن أحد الشهود.
كل الشهود أن توقع تحت الشهود على توقيع األب

 أطلب من الوالد األخر أن يوقع تحت لموافقة الوالدين أمام شاهدين إذا كان أطفالك من أباء مختلفة ،ستحتاج استمارة منفصلة لكل من
األبوين.



كل الشهود يجب أن يوقعوا تحت الشهود على توقيع موافقة الوالدة

 اطلب من لوصي االحتياطي أن يحتفظ باالستمارات في مكان امن .احتفظ بنسخة في ملف المستندات الهامة .قم بتسليم نسخة منها إلى
مدرسة طفلك ومقدم الرعاية الصحية(الطبيب).

 إذا تم اللقاء القبض عليك واحتجازك وإبعادك ينبغي على الوصي االحتياطي ملء نموذج يدعى بيان تعيين وصى االحتياطي .هذا
النموذج سار المفعول .هذا النموذج سيكونون بحاجة إلى إظهار ه كدليل على انهم األوصياء على الطفل .هذا النموذج ال يلزم ملئه
في المحكمة .

تعيين الوصي االحتياط صالح لمدة سنة أو حتى ترجع رعاية طفلك إليك -أيهما يحدث أوال.
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تعيين الوصي االحتياط

والية كونيكتيكت

أنا

,كناتكت اعيين

,
(العنوان )

(اآلباء )

الوصي االحتياطي ألبنائي القصر :
(شارع/المدينة )

اسم الوصي االحتياطي
(تاريخ الميالد

____) :

(اسم الطفل )
(تاريخ الميالد

____) :

(اسم الطفل )
(تاريخ الميالد

____) :

(اسم الطفل )
وستسري هذه الوصاية عند أحد األحداث التالية يحدث( حدد كل ما ينطبق ):
⃝

أنا تم اعتقالي أو ترحيلي عن طريق هيئة الجمارك والهجرة ،بالواليات المتحدة أو أية والية أو السلطات الفدرالية .
⃝

أنا مت والوصي االحتياطي لديه نسخة من شهادة الوفاة .
⃝

حدث أخر( حدد

):

.

الوالد اآلخر لطفلي أو األطفال المذكورة أسماؤهم أعاله هو :

(اسم الوالد اآلخر )
حدد واحد :
⃝
⃝الوالد اآلخر ,

الوالد اآلخر يوافق على هذا التعيين .
,وقد توفى أو لديه إزالة وليه الشرعي للطفل القاصر .نسخة من شهادة الوفاة أو امر اإلبعاد .

لقد فكرت بهذا التعيين بحرص بذهن سليم .
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توقيع :
التاريخ

الوالد\ة:

:

شهود التوقيع الوالد
واشهد بان الشخص الذي وقع االستمارة أعاله كشخص رئيسي وقع هذه الوثيقة في وجودي .كما اقر بأني فوق سن  18سنة وانا لست الشخص المعين
أعاله كوصي احتياطي.

(تاريخ التوقيع)

(توقيع) الشاهد رقم 1

(عنوان الشاهد رقم )1

(تاريخ التوقيع)

(توقيع الشاهد رقم )2

(عنوان الشاهد رقم )2
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الوالد\ة الموافق\ة
 ,الوالد اآلخر لكل األطفال القصر المذكورين أعاله ،أوافق على
أنا
تعيين األشخاص المعينون في هذه الوثيقة بصفتهم أوصياء احتياطيون ألطفالي القصر.

التاريخ:
توقيع الوالد اآلخر

عنوان الوالد اآلخر

شهود على توقيع الموافقة الوالدين
واشهد بان الشخص الذي وقع شكل أعاله الوالد اآلخر قد وقع هذه الوثيقة في وجودي .كما اقر بأني فوق سن  18سنة وانا لست الشخص المعين أعاله
كوصي احتياطي.

(تاريخ التوقيع)

(توقيع) الشاهد رقم 1

(عنوان الشاهد رقم )1

(تاريخ التوقيع)

(توقيع الشاهد رقم )2

(عنوان الشاهد رقم )2
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بيان تعيين الوصي االحتياطي سار المفعول
أنا

الدولة

ويعش في
(العنوان)

(االسم)
تحت عقوبة األدالء ببيان كاذب:

 ,كونيتيكت

 ,ثم يعيشون في
(العنوان)

(اآلباء)
تم تعييني كوصي احتياطي ألطفالهم القاصرين

(اسم الطفل)
في وثيقة مؤرخة

.

أحد األحداث المدرجة في هذه الوثيقة قد تقييدها أدناه:
⃝ الوالد\ة قد تم اعتقاله\ها أو ترحيلهم\ها من قبل دائرة الهجرة أو الجمارك الواليات المتحدة أو أي والية أو سلطة تطبيق القانون الفيدرالي.
⃝ .الوالد\ة توفى\ت صورة من شهادة الوفاة.
.

⃝ أخرى:
انى اعلم أن هناك عقوبات على األدالء ببيان خاطئ.

(توقيع) الوصي االحتياطي

التوقيع بحضور:

(توقيع) الشاهد رقم 1

(توقيع الشاهد رقم )2
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العثور على محامي مرخص والتعاقد معه

لمساعدتك في القضايا المعقدة ،عليك التحدث إلى محام .قد تكون مؤهال للحصول على خدمات قانونية مجانية من منظمة كونيتيكت للخدمات
القانونية أو المحامي الخاص قد تكون قادر على مساعدتك .تأكد من أن المحامي الذي تقوم باستئجار مرخص له ولديه خبرة بقانون الهجرة.
جميع المحامين في كونيتيكت ملزمين بالحصول على ترخيص من الوالية يمكنك معرفة ما اذا كان المحامي مرخصا من خالل البحث عن االسم
على :Connecticut Judicial website

http://www.jud.ct.gov/attorneyfirminquiry/AttorneyFirmInquiry.aspx

االستعانة بخدمات محام :ماذا تسأل




ما هي خبرتك مع القضايا مثل قضيتي ?
كم ستطلب مقابل خدمتك ?
ما هي األمور المحددة التي يمكنك القيام بها لمساعدتي?

تحذير !حماية نفسك من الخداع
المحامي

فقط

المرخص

أو Executive Office for Immigration Review and Board of Immigration Appeals accredited repre
 sentativeهم المؤهلين لمساعدتك في وضع قضية الهجرة / EOIR .الممثلين المعتمدين في كونيتيكت يمكن العثور عليها
هناhttps://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CONNECTICUT :

ال استئجار أي شخص:








يرفض إعطائك عقد مكتوب
يجعلك تدفع من اجل استمارات الهجرة الفارغة
يعدك بنتيجة جيدة بسبب اتصاالته المميزة مع دائرة الهجرة )USCIS
يدعى انه محامي مرخص
يطلب منك أن تكذب بخصوص استمارة أو أن توقع وثيقة فارغة
يطلب منك أن تدفع على "الئحة االنتظار" أو لتكون بالطابور "ال يوجد قائمة .ليس هناك طابور.

إذا كنت تشك في تزوير ،بلغ لي القنصلية أو الشرطة .ثم اتصل بلجنة التجارة الفيدرالية لرفع شكوى باللغة اإلنكليزية أو اإلسبانية في 877
 -لجنة التجارة الفيدرالية ( 877-382-4357المساعدة).

الخدمات القانونية لألسر ذات الدخل المنخفض
برامج كونيتيكت للخدمات القانونية برامج توفر المساعدة القانونية المجانية في المسائل المدنية لألسر ذات الدخل المنخفض .اعتمادا على
مكان سكنك ،هناك برنامج الخدمات القانونية لالتصال.





مقاطعة هارتفورد الكبرى هارتفورد 5000-المساعدة القانونية541-860 :
نيوهافن المقاطعة :نيو هيفن  4811-946-203المساعدة القانونية:
جميع المناطق األخرى من والية كونيكتيكت والية كونيكتيكت الخدمات القانونية 0671-798-800 :الهجرة الساخن
15

محامين خاصين
إذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة القانونية ،يمكنك العثور على تعيين محام خاص لمساعدتك .كثير من المحامين الذين لهم خبرة
األميركية.
الهجرة
محامين
نقابة
في
أعضاء
هم
الهجرة
قانون
مجال
في
يمكنك  use their website to look for a Connecticut immigration lawyer: http://www.ailalawyer.orgوالية
www.ct.gov
كونيكتيكت
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اعرف حقوقك
الجميع– األشخاص الموثقين وغير الموثقين لديهم حقوق في هذا البلد .التحدث مع الجميع فى منزلك بما في ذلك األطفال ،ماذا ستفعل إذا مسئولي ICE
جاءوا للمنزل ،أو للقبض عليك .

إذا كان ICEفي

بابك

 ليس عليك أن تفتح الباب ICEأو أي شرطي بدون امر وقعه القاضي" امر قضائي ”
 مذكرة قضائية ،يجب أن يكون عليها بالتحديد اسمك وعنوانك الصحيحين
 طلب أن تمرر لك المذكرة من تحت الباب أو تظهر لك من خالل نافذة حتى يمكنك البحث عن
اسمك وعنوانك القاضي التوقيع

إذا اقترب  ICEأو اعتقلك
 لك الحق في التزام الصمت :
لست بحاجة إلى التحدث مع  ICEأو اإلجابة على أسئلتهم
 أجراء مكالمة على محام أو القنصلية
 ال توقع أية وثائق قبل التحدث إلى محام
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مصادر مفيدة

إذا كان طفلك في كفالة قسم العائلة واألطفال:
خط الرعاية إدارة األطفال والعائالت :

1-800-842-2288

لالستحقاقات ,لتقدم للحصول على مزايا:
إدارة الخدمات االجتماعية :

1-855-626-6632
1-855-6-CONNECT

:

محاكم كنوتتيك لإلرث والوصايا

www.ctprobate.gov

معلومات حول الخدمات االجتماعية :
2-1-1
)1-800-203-1234 (CT

يونايتد  CTالخدمات المحلية :

المساعدة القانونية :
كونيتيكت الخدمات القانونية الهجرة الساخن :

800-798-0671

هارتفورد المساعدة القانونية :

860-541-5000

نيوهافن المساعدة القانونية :

203-946-4811
www.ailalawyer.org

نقابة المحامين الهجرة األميركية :

203-432-4800
كلية القانون بجامعة يجل عيادة الهجرة :
كلية الحقوق جامعة كونيكتيكت اللجوء وحقوق األنسان  860-570-5205العيادة :

والية كونيكتيكت

www.ct.gov
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مكتب محافظ دانيل ب مالوى يقدم الشكر إلى الوكاالت والمنظمات التالية على خبرتهم في وضع خطة تأهب األسرة :
إدارة األطفال والعائالت
وزارة اإلسكان
إدارة خدمات الطوارئ والحماية العامة
إدارة الصحة العامة
إدارة الخدمات االجتماعية
وزارة التعليم
مكتب النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
محاكم كنوتتيك لإلرث والوصايا
مدينة نيو هيفن ،عمدة مدينة هارتفورد المساعدة
القانونية
نيوهافن المساعدة القانونية
كونيتيكت الخدمات القانونية هارتفورد الفريق
القانوني
الحاكمة في إجراءات تدريجية
طالب كونيتيكت من اجل حلم

والية كونيتيكت خطة تأهب األسرة نموذج أنشأته
مركز الموارد القانونية للمهاجرين www.ilrc.org. ،ونشكرهم على استعدادهم لنجعــل عملهم مفيد لقاطني واليتنا

والية كونيكتيكت

www.ct.gov
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