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أين يمكنني الحصول على مساعدة قانونية مجانية؟

( *:EOIR)العدل لمراجعة الهجرة لوزارة •

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.

*:  دليل الخدمات القانونية للهجرة الوطنية لشبكة محامي الهجرة •
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory /.

.  يرد المحامون المتطوعون على أسئلتك ، لكنهم ال يقدمون تمثياًل طويل األمد( *: ABA)القانونية المجانية لرابطة المحامين األمريكية اإلجابات •

https://abafederal.freelegalanswers.org/

أين يمكنني التعرف على حقوقي القانونية وخيارات الهجرة؟
، " * اعرف حقوقك"بتطوير دليل ( ABA)قامت نقابة المحامين األمريكية •

https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initeatures/know-your-rights/( عربي

/Arabic,|中文/Chinese, English, Français/French, Português/Portuguese, Español/Spanish, Tiếng Việt/Vietnamese).

https://www.vera.org/ITAC: من خالل هذا الموقعلغة 30للتنزيل بأكثر من متاح * EOIRالخاص بـ ( LOP)برنامج التوجيه القانوني •

أين يمكنني الحصول على المساعدة العامة؟
مساًء بتوقيت شرق 5صباًحا حتى 9، متاح من االثنين إلى الجمعة من 1433-375-800-1*: مركز اتصال موارد الخدمة الكنسية العالمية •

ن يمكنهم تقديم دعوة لإلحالة إلى مقدمي الخدمات في جميع أنحاء الواليات المتحدة الذي. الواليات المتحدة اإلنجليزية واإلسبانية والكريولية الهايتية 

لمأوى أو بما في ذلك مكاتب إعادة توطين الالجئين أو التجمعات الكنسية أو شبكات ا)الدعم المحلي من خالل اإلسكان والخدمات القانونية وغيرها 

.معاودة االتصال متوفرة بلغات إضافية. أيام في األسبوع7ساعة في اليوم ، 24يتم فحص رسائل البريد الصوتي (. الخدمات الطبية

اعدة في أو طالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى المسلالجئين *: الخط الساخن لمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين بالواليات المتحدة •

.الواليات المتحدة

ا يمكن أيضً . سوف تتلقى مكالمة مرة أخرى خالل ساعات العمل العادية. لترك رسالة في أي وقت 2356-461-202-1: من المجتمعات األمريكية 

.usawainq@unhcr.orgعلى عبر البريد اإللكتروني إجراء االستفسارات 

؟(ICE)أين يمكنني الحصول على مساعدة من وكالة الهجرة والجمارك األمريكية 
ICE (DRIL(: 1-888-351-4024خط المعلومات واإلبالغ عن االحتجاز التابع لـ •

يمكنك . احةعدة لغات مت(. باستثناء أيام العطل الفيدرالية)مساًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة ، من االثنين إلى الجمعة 8صباًحا إلى 8متاح من 
قارير وحل المشكالت المتعلقة بموضوعات مثل طلبات الحصول على معلومات الحالة األساسية ، وتاالتصال بهذا الرقم للحصول على إجابات 

قضايا عدة فياالعتداء الجنسي أو الجسدي أو اإلساءة في الحجز ، وفصل الطفل القاصر أو غيره من القضايا المتعلقة بالوالدين والمعالين ، والمسا
.الوصول القانوني 

:خط إشراك الضحايا وخدماتهم•

1-833-383-1465      
ر عن يمكنك االتصال بهذا الخط إذا كنت ضحية لجريمة ، بغض النظ

.حالة الهجرة الخاصة بك أو حالة الهجرة للجاني

:ICEجدولة موعد تسجيل الوصول الخاص بـ •

، يرجى زيارة ICEلتحديد موعد تسجيل الوصول الخاص بـ 
www.ice.gov/check-in . ستحتاج إلى استخدام معرف

.  الخاص بكI-385الموضوع وبلد الميالد الُمدخلين في نموذج 

.أعالهDRILيمكنك أيًضا االتصال بخط 

https://checkin.ice.gov/fos

https://www.ice.gov/
detain/attorney-

information-resources

معلومات االتصال محدثة . أو أي من كياناتهاICEالموارد المدرجة ليست تابعة أو مرتبطة أو مصرح بها أو معتمدة من قبل أو مرتبطة رسميًا بأي شكل من األشكال بشركة * 

.اعتباًرا من تاريخ النشر
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