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 أعدتهيقدم هذا الدليل، الذي  .الحياة اليومية لماليين األشخاص في جميع أنحاء الواليات المتحدة  19-كوفيد انتشار فيروس كورونا أو غير لقد 
(HIAS) إذا كانت لديك أي   .العصيبةخالل هذه الفترة  كحقوق بشأنوالمهاجرين اآلخرين السياسيين ، معلومات لالجئين وطالبي اللجوء والالجئين

يمكنك   .محتوى هذا الدليل، أو إذا كنت تبحث عن موارد في منطقتك، فيرجى االتصال بمدير الحالة أو وكالة الدعم القانوني المحلية بشأنأسئلة 
 . الروابط المقدمة في أسفل هذا المستند لمزيد من المعلومات  أن تراجعيًضا  أ

 
تم تحديث هذا الدليل آخر مرة في   .يرجى تذكر أن هذه المعلومات ستتغير على األرجح خالل األسابيع القادمة .ال يُعتبر هذا الدليل كمشورة قانونية

 . 2020أبريل   14
.  

 

 

 السكن 
 

 هل يمكن طردي من منزلي إذا لم أستطع دفع اإليجار؟
 

  19-كوفيد جائحة إثناءطردك أن يمالك العقار ل ال يجوزتعتبر بعض الواليات والمدن أنه  .يعتمد ذلك على المكان الذي تعيش فيه .ربما 
بعض مساعدات وإغاثة واألمن االقتصادي لفيروس كورونا  قانون يُوقف .1دفع اإليجار لم تتمكن منحتى إذا  وقتأو لفترة معينة من ال
جزء من البرامج الحكومية أو التي  تعتبرالتي  عقاراتللمستأجرين في البالنسبة على المستوى الوطني يوم  120لمدة عمليات اإلخالء 

تحقق عبر اإلنترنت أو مع مدير الحالة أو وكالة الدعم القانوني المحلية للحصول على  .دراليةلديها قرض رهن مدعوم من الحكومة الفي
قد ترغب في االتصال  طرك،إذا تم  .19-كوفيد أن خسارة الدخل ترجع إلى ثبتتأن إلى  ضطرقد ت .أحدث معلومات لمنطقتك

ومع    .مزيد من المعلوماتل ل aid-legal-aid/find-legal-https://www.lsc.gov/what زر موقع .بالمساعدة القانونية في منطقتك

أو  ألشهر التي فاتتك و / أو الرسوم المتأخرةعن اى دفع اإليجار إل ضطرهذه األزمة، قد تما تنتهي ذلك، يرجى مالحظة أنه عند
 . كالهما 

 

 العمل
 

إلى رعاية شخص مريض أو رعاية أطفالي الذين اضطرت ؟ ماذا لو شعرت بالمرضهل يمكنني أخذ إجازة إذا 
 يقيمون في المنزل؟

 
يسمح قانون اإلجازات المرضية  .قد تسمح لك القوانين الفيدرالية وقوانين الواليات والقوانين المحلية بأخذ إجازة مدفوعة األجر .ربما 

 80أيام )أو  10عامل بأخذ إجازة مرضية مدفوعة األجر لمدة  500الفيدرالي الجديد للموظفين في الشركات التي يعمل بها أقل من 
تبحث عن إذا كنت للحجر الصحي أو  تخضعإذا أو  19-فيروس كوفيد لمعتاد إذا كنت تعاني من أعراضساعة( بمعدل راتبك ا

٪ من راتبك المعتاد إذا 66ساعة( بنسبة  80يمكنك أيًضا أن تأخذ إجازة مرضية مدفوعة األجر تصل إلى أسبوعين )أو  .تشخيص طبي
يمكنك أن تأخذ  .الخاص به مقدم رعاية األطفالتم إغالق درسته أو كنت بحاجة إلى رعاية شخص مريض أو رعاية طفل تم إغالق م

٪ من راتبك المعتاد لرعاية األطفال خارج المدرسة أو 66عائلية مدفوعة األجر وإجازة طبية بنسبة  أسابيع إضافية من إجازة 10
التي لديك بالفعل  االستحقاقاتتكّمل هذه المزايا الجديدة  .هذه المزايا  حصل علىلت يوم 30يجب أن تكون قد عملت لمدة  .لرعاية الكبار

رفض اإلجازة بسبب تقد  موظف 50ومع ذلك، الحظ أن الشركات التي يعمل بها أقل من  .وال تحل محلها  2020ديسمبر  31حتى 
 .إغالق المدرسة ورعاية األطفال إذا كان ذلك سيعرض العمل للخطر

 

 
  وماريالند ولويزيانا وكنتاكي  وكانساس  وأيوا وإنديانا وإلينوي وهاواي  وديالوير وكاليفورنيا أريزونا والية  من  كل  لدى  الوثيقة، هذه  نشر  تاريخ من  اعتباًرا  1

  وواشنطن وفرجينيا  وتينيسي الجنوبية وكارولينا  آيالند ورود  وبنسلفانيا  الشمالية   وكارولينا ونيويورك  جيرسي ونيو هامبشاير ونيو وميشيغان  وماساتشوستس 

 . مماثلة  قوانين وغيرها الواليات  هذه  في المدن  من  العديد  وسنت. اإلخالء   عمليات بمنع الوالية مستوى   على أوامر وويسكونسن  اكولومبي  ومنطقة

أثناء حقوقك أعرف  

كورونا فيروس جائحة  

https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
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اليات والمدن أيًضا قوانين إجازات مرضية تمكن الموظفين من الحصول على إجازة إذا كانوا مرضى أو في حالة لدى العديد من الو
 id19/https://www.abetterbalance.org/covتحقق من واليتك والوالية القضائية المحلية هنا:  .حدوث أزمة صحية عامة

 

 ؟19-بفيروس كوفيدإذا مرضت أو تم تشخيصي  فصلي من العملهل يمكن 
 

هذه الحماية متاحة فقط لبعض  مريض.إذا كنت من العمل فصلك أن يوفقًا لقانون اإلجازة العائلية والطبية، ال يمكن لصاحب العمل 
لمزيد من المعلومات، يرجى التحدث مع محام  .أولئك الذين عملوا لمدة عام على األقل لدى صاحب عمل معين خاصةالموظفين 

 .قانون العملمتخصص في 
 

 إعانات البطالة؟  للحصول علىما هو تأمين البطالة؟ هل أنا مؤهل 
 

خطأ وهم متاحون بشكل عام وقادرون على أن يتركبوا أي تأمين البطالة هو إعانة نقدية تُدفع لبعض العمال الذين فقدوا وظائفهم دون 
مساعدات الخاص بالفيدرالي )الحافز(  قانونال وسعباإلضافة إلى ذلك،  .ضد البطالة بطريقة مختلفة قليالً  تأمينتقدم كل والية  .العمل

تأمين البطالة بشكل كبير عن طريق تقليل أو إلغاء العديد من المتطلبات  الحصول علىنطاق  من االقتصادي لفيروس كورونا وإغاثة واأل
   :واألسئلة الشائعة لمزيد من المعلومات صفحات المعلوماتراجع  .التقليدية التي كان على العمال تلبيتها 

workers/-frontline-and-unemployed-19-https://www.nelp.org/campaign/covid . 

 
 :للتقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة، ابحث عن واليتك على هذا الموقع

contacts-insurance-unemployment-state-insurance#find-https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment.  لكي

صريح عمل ساري المفعول خالل الفترة التي كنت تعمل فيها ويجب تأمين ضد البطالة، يجب أن يكون لديك ت لتحصل علىتكون مؤهالً 
إعانات  من الحصول على المسجلينالعمال غير  ه لن يتمكنوهذا يعني أن .اإلعاناتأن يكون لديك إذن صالح للفترة التي تتلقى خاللها 

يؤدي قبول إعانات البطالة إلى إخضاع أي شخص لقاعدة "الرسوم   لن .أهليتك تضمنل واليتكقد ترغب في مراجعة إرشادات  .البطالة
 ."العامة

 

 إعانات البطالة أثناء الجائحة؟  الحصول علىأنني أبحث عن عمل أثناء  يجب أن اثبتهل 
 

ومع ذلك، خالل جائحة فيروس  .عامة معينة إعاناتأنك تبحث عن وظيفة للحصول على  يجب أن تثبتفي ظل الظروف العادية، 
ال تزال بعض الواليات تطلب منك تقديم شهادات أسبوعية أثناء  .إعانات البطالة لتحصل على"نشاط العمل"  يجب أن تثبت، ال كورونا 

 .يرجى العلم بأن هذه السياسة ستتغير على األرجح بمجرد انحسار الوباء .إعانات البطالة الحصول على
 

 من إعانات البطالة؟ ي تم حرمانماذا لو 
 

مساعدة ضد البطالة  الحصول علىقد تتمكن أيًضا من وبدالً من ذلك  .ذلك كتابةً  يتمقرار الوكالة ويجب أن  تطعن فيأيام ل 10 لديك
لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب التأمين ضد  .خاصة لبعض العمال الذين ال يشملهم تأمين البطالة بشكل تقليديإعانة الوبائية وهي 
  واليتكالبطالة في 

.contacts-insurance-mentunemploy-state-insurance#find-https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment . 

 

 الصحة والسالمة؟ بشأنأو يتم التمييز ضدني إذا سألت صاحب العمل أسئلة  فصلي من العملهل يمكن 
 
أيضا، ال يمكنهم نقلك أو حرمانك من زيادة  .من غير القانوني أن يقوم رئيسك باالنتقام منك إذا أبلغت عن خطر على السالمةيُعتبر  .ال
تقديم شكوى تتعلق  تمكنت منمزيد من الحماية القانونية إذا يمكنك أن تتمتع ب .ساعات العمل أو طردك بسبب صحتك تخفيضو أ

 .عمال آخرين معبالسالمة 

 
 
 

https://www.abetterbalance.org/covid19/
https://www.nelp.org/campaign/covid-19-unemployed-and-frontline-workers/
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts
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 الرعاية الصحية
 

 ؟19-كوفيد خالل جائحةبمساعدة طبية للفقراء  هل يمكنني التسجيل للحصول على تأمين صحي 
 

قد تتمكن من التسجيل للحصول على رعاية صحية منخفضة التكلفة خاصة إذا تغير وضع عملك أو دخلك للتو. ومع ذلك، تختلف 
 الرمز البريدي الخاص بك ثم اختار أن تُدخل، يمكنك /#/localhelp.healthcare.govعندما تزور موقع. واليةفي كل  اإلجراءات

لعرض قائمة باألشخاص في منطقتك الذين يمكنهم مساعدتك في التسجيل. برنامج التأمين الصحي لألطفال"  أو مساعدة طبية للفقراء"
 .إلى طبيب الرعاية األولية الخاص بك إذا كان لديك طبيب يمكنك أيًضا التحدث

 

 عندما أتصل بطبيبي أو الشرطة أو خدمات الطوارئ األخرى؟فوري مترجم  الحصول علىهل ال يزال بإمكاني 
 

خدمة  حصلت علىهذا يعني أنه إذا و. جائحة الفيروسكما كان الحال قبل  الحصول على مترجم فورينعم. ال يزال لديك الحق في 
باللغة  مترجم فوريويجب أن تطلب فورية ممولة من القطاع العام مثل مقدم خدمة طبية أو الشرطة، يحق لك الحصول على ترجمة 

 .الحاجة المتزايدة للخدمات بسببطويلة بشكل غير معتاد  لفترات االنتظارتضطر إلى . قد التي تفضلها 
 

، فهل سيؤثر ذلك على وضع 19-كوفيدمن فيروس عالج لتقلي الشفى إلجراء فحص أو إذا ذهبت إلى المست
 الهجرة الخاص بي بموجب قاعدة "الرسوم العامة"؟

 
يمنح الحكومة القدرة على رفض إقامة دائمة حيث مؤخًرا  حدث بشأن قاعدة "الرسوم العامة"، وهو تغيير في السياسة قد تقلقال. 

ال تنطبق هذه القاعدة بشكل عام على الالجئين والالجئين وعامة معينة.   إعاناتلبعض المهاجرين إذا حصلوا على )البطاقة الخضراء( 
كما أعلنت الحكومة أن  مجموعات محمية من المهاجرين بموجب القانون.عبارة عن هم السياسيين ألن الالجئين والالجئين السياسيين 

على أي أجنبي كجزء من تحليل الرسوم العامة في المستقبل".  بالسلبلن تؤثر  19-بفيروس كوفيدالعالج أو الخدمات الوقائية المتعلقة "
في تقييم الرسوم  فلن يتم أخذ ذلك بعين االعتبار العالج منه  كأو تلقي 19-كوفيد ك لمعرفة إصابتك بفيروسفحصفي حالة وهذا يعني أنه 

 .أو برنامج حكومي آخر يدفع مقابل الخدمات المساعدة الطبية للفقراء العامة حتى إذا كان برنامج
 

 ؟مكلف هوإذا لم يكن لدي تأمين صحي؟ هل  علي 19-فيروس كوفيد إجراء فحص يمكنهل 
 

 فحصأصدرت الحكومة قوانين جديدة في مارس للمساعدة في دفع تكاليف اختبار فيروس كورونا. ستمّكنك هذه القوانين من إجراء 
، فإن قدرتك على الوصول إلى االختبار المجاني مسّجلللكشف عن الفيروس مجانًا حتى لو لم يكن لديك تأمين صحي. إذا كنت غير 

لذا فهي  ،19-كوفيد التي تعيش فيها والعيادات في منطقتك. تعاني الواليات المتحدة حالًيا من نقص في اختبارات واليةعلى ال توقفت
 مكلفوقد يكون  مجاني ال يعتبر 19-كوفيد عالجغير متاحة حاليًا لكل من يطلبها. حتى إذا كان االختبار مجانًيا لك يرجى تذكر أن 

مثل الحمى العالية والسعال الجاف، فاستخدم المدقق الذاتي  ا أعراض فيروس كورون تعاني منا كانت للغاية إذا لم يكن لديك تأمين. إذ
 لمركز السيطرة على األمراض لمعرفة ما إذا كانوا يوصون بطلب الرعاية الطبية على

testing/index.html-cov/symptomsn-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . أن تتصلإذا كان األمر كذلك ، يجب 

آالم في جراء إذا كنت تعاني من أعراض طارئة مثل صعوبة التنفس  911بطبيب الرعاية األولية الخاص بك. تأكد من االتصال برقم 
 .الصدر

 

 ؟قدم المساعدةالذي يمكن أن ي منأشعر بالوحدة أو القلق. 
 

 ومثير أمر مرهقفي الوضع الحالي  وضوح الرؤية. يمكن أن يكون عدم وقتلفترات طويلة من ال صعب أمرقد يكون البقاء في عزلة 
التواصل عبر الهاتف مع صديق أو جار أو قريب أو مدير الحالة  يرجى. إذا كنت تشعر بالوحدة أو القلق الشديد، فوالقلقلألعصاب 
أخذ فترات راحة من االستماع إلى  فيبعض االستراتيجيات األخرى للتعامل مع التوتر أو القلق خالل هذا الوقت تتمثل الخاص بك. 

تستمتع بها وتناول التي نشطة باألالقصص اإلخبارية ومشاهدة التحديثات على وسائل التواصل االجتماعي ومحاولة إيجاد الوقت للقيام 
 (.أقدام أو مترين 6 عن اآلخرين بمسافة تظل بعيدحاول أن ذلك )ب للقيام وجبات صحية والمشي إذا شعرت باألمان

 
 

https://localhelp.healthcare.gov/#/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html
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 :قد يكون ما يلي مفيد أيًضا 
  https://www.headspace.com/covid-19(:تأمالت مجانية عبر اإلنترنت )باللغة اإلنجليزية •

 :ساعد على االستجابة لألمراضي الذيوهو جزء من الحكومة   موارد من مركز السيطرة على األمراض •
anxiety.html-stress-coping/managing-life-ncov/daily-us/2019https://www.cdc.gov/coronavir 

 رسالة نصية  أو أرسل 5990-985-800-1شخص للتحدث معه إذا كنت في أزمة )باللغة اإلنجليزية(: اتصل برقم  •
TalkWithUs  66746إلى 

 

 سالمة ال
 

 ؟سجلهل ما زال بإمكاني اإلبالغ عن كوني ضحية لجريمة؟ ماذا لو كنت غير م
 

أن للتواصل، فيجب فوري نعم، ال يزال يتعين عليك اإلبالغ عن كونك ضحية لجريمة. إذا كنت تتحدث لغة أخرى وتحتاج إلى مترجم 
كالة إنفاذ لوالتابعة  مغادرةستركز عمليات التنفيذ وال مترجم فوري. كاف أن يوفر بشكلضابط الشرطة  يجب على. فوري مترجم تطلب

 ويجوز وفق لما يتراءى لها أن تؤخرعلى هؤالء األشخاص الذين لديهم سجالت إجرامية  جمارك بالواليات المتحدةقوانين الهجرة وال
، يجب أن تشعر مسجلهذا يعني أنه حتى لو كنت غير وبدائل لالحتجاز حسب االقتضاء.  تستخدمإجراءات اإلنفاذ إلى ما بعد األزمة أو 

الهجرة، لذلك بعد  إعاناتة لجريمة. قد يكون بعض ضحايا الجرائم مؤهلين للحصول على باألمان الستدعاء الشرطة إذا كنت ضحي
 .هجرةمتخصص ف شئون البمحام  أن تتصلالتعاون مع الشرطة، يجب أيًضا 

 

 هل ما زال بإمكاني اإلبالغ عن حاالت العنف المنزلي أو االعتداء على األطفال؟
 

جميع أفراد العائلة ل ه مازال يحقمدينتك أو واليتك ربما شجعت الجميع على البقاء في المنزل، فإن. على الرغم من أن بالتأكيدنعم 
 قتنالتي ت حسب الواليةبالشرطة لإلبالغ عن حاالت سوء المعاملة أو العنف.  أن تتصللحصول على بيئة منزلية آمنة ومحمية. يجب ا
ث ال تزال العديد من المحاكم ترى أن هذه وظيفة أساسية. يرجى االتصال بالمحكمة  ها، قد تتمكن أيًضا من تقديم أمر تقييدي مؤقت حيب

 .الذهاب إلى هناك اولح أن تالمحلية الخاصة بك قبل 
 

-799-800-1إذا كنت تبحث عن الدعم والمعلومات، فقد ترغب أيًضا في االتصال بالخط الساخن للعنف المنزلي الوطني على الرقم 
 اإلنترنتموقع زر لغة. لمزيد من المعلومات،  200الخط الساخن أكثر من  موظفيمات مجانية وسرية ويتحدث المكالتعتبر . 7233

 .  www.thehotline.orgالخاص بهم

 

 ماذا أفعل إذا كنت ضحية جريمة كراهية؟
 

بقسم  أن تتصلجرائم الكراهية ضد الشعوب اآلسيوية. إذا كنت ضحية جريمة كراهية، فيجب  ارتفاع معدل شهدت الواليات المتحدة
الهجرة ويجب عليهم االتصال  إعاناتالشرطة المحلي لإلبالغ عنها. يمكن أن يكون ضحايا جرائم الكراهية مؤهلين للحصول على 

 .لهجرة بعد التعاون مع الشرطةمتخصص في شؤون بمحام 
 

 قديم معلوماتي الشخصية عبر الهاتف إذا طلبها شخص ما؟ت علىهل يجب 
 

مثل رقم الضمان االجتماعي أو المعلومات المصرفية.  اإلنترنتال، يجب أال تقدم أبًدا معلومات شخصية أو خاصة عبر الهاتف أو عبر 
 أن يخدعوكتتضمن عمليات االحتيال أشخاص يحاولون  .19-كوفيد عمليات االحتيال عبر الهاتف واإلنترنت خالل جائحة ارتفع معدل

مدفوعات التحفيز  حصول علىأو الوعد بالمساعدة في ال 19-لفيروس كوفيدلسرقة أموالك أو اإلعالن عن عالجات أو عالجات مزيفة 
بأشياء مزيفة أثناء الوباء )مثل الهواتف المحمولة(. هذه عمليات احتيال وغالًبا ما تكون غير  بوعوديحاولون أن يخدعوك االقتصادي أو 

قانونية. لن يطلب مقدمو الخدمة الشرعيين أبًدا رقم الضمان االجتماعي أو معلومات البنك. ال تشعر بالضغط لتقديم أي معلومات عن 
ن أنه شخص تثق به. لن تتصل بك وكالة حكومية مطلقًا لطلب معلوماتك نفسك حتى عنوانك أو تاريخ ميالدك إال إذا كنت تضم

 إعاناتك.الشخصية أو تهدد باقتطاع 
 

https://www.headspace.com/covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
http://www.thehotline.org/
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 ي اعتقال يمكن"البقاء في المنزل"، فهل  تهمإذا كانت واليتي أو مدينتي قد طلبت من السكان "أن يحتموا" أو أمر
 لخروجي؟

 
نظام وطني ينطبق على البلد في الوقت الحالي يمكن. تقوم بعض المواقع باعتقال أشخاص النتهاكهم أوامر "البقاء في المنزل". ال يوجد 

. على سبيل هذا األمروتفاصيل  المحلي. لذلك، يعتمد األمر حقًا على الوضع بها  بأكمله؛ تضع كل والية و / أو مدينة قواعدها الخاصة
أشخاص. منعت بعض الواليات أو المدن الناس من مغادرة  10ت بعض الواليات أو المدن التجمعات العامة ألكثر من المثال، حظر

شراء الطعام أو العمل في وظيفة أساسية. يجب عليك التحقق من القيود  " مثلقائمة "األنشطة األساسيةضمن منازلهم ما لم يكن ذلك 
 هذه المقالة للحصول على مزيد من المعلومات: راجعالتي تفرضها مدينتك أو واليتك. 

trnd/index.html-order-home-at-stay-states-which-https://www.cnn.com/2020/03/23/us/coronavirus 

 

 الهجرة
 

 ( مفتوحة اآلن؟دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكيةل مكاتب الهجرة )ه
  

( الخدمات الشخصية في جميع المكاتب في دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية) دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية علقت
الظروف.  حسبمايو ولكن قد يتم تأجيل هذا التاريخ مرة أخرى  4جميع أنحاء البالد. إنهم يخططون حاليًا إلعادة فتح مكاتبهم في 

تلقائًيا عند استئناف  بإرسال إشعارات إلغاء المقابلة وإعادة جدولة جميع المتقدمين دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكيةستقوم 
 العمليات العادية.

 

 ماذا يحدث للطلب الذي قدمته بالفعل؟ ماذا لو طلبت اللجوء؟
 

لذا ال تزال الطلبات التي تم إرسالها إلى مراكز  .تعمل في الوقت الحاضر دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكيةمراكز ال تزال 
مقابالت مثل طلبات تصاريح العمل وطلبات لم شمل األسرة قيد النظر. إذا كان لديك مستند تصريح عمل إجراء والتي ال تتطلب  الدائرة

مقابلة )لم إجراء كان طلبك يتطلب  ، فال يزال بإمكانك تقديم طلب لتجديد تلك الطلبات. إذاقريًبا صالحيتها  ستنتهيأو بطاقة خضراء 
( بمجرد إعادة فتح هذه تغيير موعدها شمل األسرة في سفارة / قنصلية أجنبية أو طلب بطاقة خضراء(، فسيتم تحديد موعد مقابلتك )أو 

ة األولى من المكاتب. إذا كنت في الواليات المتحدة لطلب اللجوء، فال يزال عليك التقدم بطلب للحصول على اللجوء خالل السن
 .هذه الفترةوصولك. ال يوجد استثناء لهذا الموعد النهائي خالل 

 

 جلسة االستماع في محكمة الهجرة؟ يجب أن أحضرهل 
 

. ومن المحتمل أن تمدد محاكم الهجرة هذا 2020مايو  1لألشخاص غير المعتقلين حتى بالنسبة تم تأجيل جميع جلسات محكمة الهجرة 
فيروس . أثناء عمليات إغالق المحكمة بسبب تغيير موعدها الموعد النهائي. إذا كانت لديك جلسة استماع مقررة قبل ذلك الحين، فسيتم 

 أن تتصل، ولكن يجب الخاص بكليعكس تاريخ المحكمة الجديد   7180-898-800-1 للمحكمة ، قد ال يتم تحديث الرقم اآلليكورونا 
 في البريد. يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني للمحكمة على جلسةللتأكد. يجب أن تتلقى إشعاًرا جديًدا بال

pandemic-coronavirus-during-status-operational-s://www.justice.gov/eoir/eoirhttp   لمعرفة ما إذا كانت محكمة

 الهجرة الخاصة بك مفتوحة أو مغلقة بالقرب من موعد جلسة االستماع المقررة.
 

 ؟I-94 نموذج  كيف يمكنني الحصول على
 
من أجل التقدم  I-94. من المهم الحصول على I-94حق اللجوء من محكمة الهجرة، فمن المحتمل أنك لم تتسلم نموذج  حصلت علىإذا 

فقد ترغب في االتصال بمركز االتصال التابع  ،I-94معينة. إذا كنت قد حصلت على اللجوء مؤخًرا وليس لديك  إعاناتللحصول على 
 I-94معلومات  فيدكتُ إذا قررت االتصال، فقد  .5283-375-800-1على الرقم مريكية دائرة خدمات الهجرة والجنسية األلمكتب 

 .  AsyleeOutreach.orgفي  questions/-https://asyleeoutreach.org/commonعلى صفحة 

 
 

https://www.cnn.com/2020/03/23/us/coronavirus-which-states-stay-at-home-order-trnd/index.html
https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronavirus-pandemic
https://asyleeoutreach.org/common-questions/
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. ماذا يجب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالواليات المتحدة لدىالوصول مقرر من أجل تسجيل لدي موعد 
 أن أفعل؟

 
إجراءات األمريكية  وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالوالياتالمختلفة لمكاتب الذلك يعتمد على المكان الذي تعيش فيه؛ تستخدم 

 بمكتبك المحلي لمعرفة ما إذا كان تسجيل الوصول سيتم عبر الهاتف أم سيتم تأجيله. تتصلإلى محاميك أو  أن تتحدثمختلفة. نقترح 
 

 مدفوعات األثر االقتصادي / التحفيز
 

 نتيجة التحفيز؟ شيك حصل علىهل سأ
 

 أدرجت الحكومة بند في قانون مساعدات وإغاثة واألمن االقتصادي لفيروس كورونا  ينص على منح مدفوعات التحفيز مرة واحدة
 تصل إلى 1200 دوالر لألفراد المؤهلين وما  يصل إلى 2400 دوالر لألزواج المؤهلين .العائالت التي لديها  معالون تقل أعمارهم عن

 ستة عشر عاًما  مؤهلين أيًضا  للحصول على 500 دوالر لكل طفل .إذا كانت لديك أسئلة حول أهليتك، فيجب أن تتحدث مع محام
 .ضرائب أو معد ضرائب

 

برنامج المساعدة أو  برنامج المساعدة الغذائية التكميلية إلعاناتهل تُحسب مدفوعات األثر االقتصادي كإيرادات 
 ؟برنامج دخل الضمان التكميلي أو  المؤقتة لألسر المحتاجة

 
 اإلعاناتدفعة التحفيز منفصلة ولن تظهر في بطاقة تُعتبر وال تخضع للضريبة.  شهر 12 ال، ال يتم احتساب دفعة التحفيز كدخل لمدة

 الخاصة بك.
 

 قروض السفر
 

 هل يُسمح لي بالتوقف مؤقتًا عن سداد قرض المنظمة الدولية للهجرة إذا فقدت دخولي؟
 

 19-فيروس كوفيد تفّش  بسبب . وللسفر لتغطية تكاليف نقلهم إلى الواليات المتحدة قرضتقدم المنظمة الدولية للهجرة لالجئين 
والصعوبات االقتصادية التي يواجهها الكثير من الناس، تقدم المنظمة الدولية للهجرة بعض المرونة لالجئين في سداد هذه القروض. إذا 

وأعيد  الجئمساعدتك. إذا كنت  يتمكنوا منلشرح وضعك. قد  قرضكالتي تدير جهة ، يرجى االتصال بالسداد قرضك لم تتمكن من

 . travelloans@hias.orgأو  1-888-606- 0565على  أن تتصليمكنك  ، HIASتوطينك بواسطة 

 

 معلومات  مزيد من ال
 

المعلومات التي يحتوي عليها هذا الدليل ، أو إذا كنت تبحث عن  بشأن. إذا كانت لديك أي أسئلة مفيدنأمل أن تكون قد وجدت هذا الدليل 
 االتصال بمدير الحالة أو وكالة الدعم القانوني المحلية. يمكنك أيًضا مراجعة المصادر أدناه: يرجىموارد في منطقتك ، ف

 

  :Immigrants Risingمن  سجليننائي اللغة )اإلنجليزية / اإلسبانية( للمهاجرين غير المدليل الموارد هذا ث •
https://tinyurl.com/t3vclo6 

 : UndocuScholarsمن  المسجليندليل الموارد هذا ثنائي اللغة )اإلنجليزية / اإلسبانية( للمهاجرين غير  •
https://tinyurl.com/ss7munk 

 www.cdc.gov/COVID19 زرللحصول على معلومات عامة،  •

 https://tinyurl.com/uzhmuqf: حسب اللغة، انظر هنا  منظم 19-كوفيدللحصول على معلومات حول  •

 
 
 

mailto:travelloans@hias.org
https://tinyurl.com/t3vclo6
https://tinyurl.com/ss7munk
http://www.cdc.gov/COVID19
https://tinyurl.com/uzhmuqf

