
 من نحن؟

Northeast New Jersey Legal Services 
NNJLS) ( ھي شركة غیر ربحیة مدعومة بتمویالت

 .حكومیة وخاصة

نحن نوفر خدمات قانونیة مجانیة لساكني مقاطعات 
Bergen وHudson وPassaic  المؤھلین مالًیا، في

مختلف المسائل القانونیة المدنیة، بما في ذلك المخصصات 
والتوظیف  والصحة والمستھلك سكان واألسرة الحكومیة واإل

 .والتعلیم والتنمیة االقتصادیة المجتمعیة

یلتزم المحامون ومساعدو المحامین وطاقم الدعم لدینا بتقدیم 
ونحن نسعى إلى ضمان .  أعلى جودة من الخدمات القانونیة

عدم حرمان األفراد من إمكانیة الوصول إلى نظام العدالة 
تحمل تكلفة تعیین محاٍم  یستطیعوا ھم ال المدني فقط ألن

 .خاص

 األھلیة
یمكن أن تكون مؤھًال للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة 

أو  Hudsonأو  Bergenإذا كنت تعیش في مقاطعات 
Passaic  . ھناك توجیھات خاصة باألھلیة من حیث الدخل

واألصول للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة، وھناك 
لیمات وأولویات من شأنھا أن تحد من أنواع الحاالت أیًضا تع

 .NNJLSالتي تقبلھا شركة 

إذا لم تكن مؤھًال للحصول على خدماتنا، فسیحاول طاقم 
 .العمل الخاص بنا أن یقوم بإحالة مناسبة

قوم شركة   NORTHEAST NEWست
JERSEY LEGAL SERVICES 

ا  ا كنت مالزمً ذ إ تك  ل ب ا مق ل ات خاصة  ب ی رت ت ب
منزل  ل ةل ق عا إ ب ا  بً و مصا  .أ

 ھل لدیك
 مشكلة قانونیة؟

إذا كانت لدیك مشكلة قانونیة، ُیرجى 
التواصل مع المكتب المحلي في 

 :مقاطعتك على

NNJLS 
Bergen County Division 

Moore Street ,  Sui te 100 190 
Hackensack, NJ 07601 

ھاتف ل ا م  2166-487-201 : رق
فاكس ل 3513-487-201 : ا

NNJLS 
Hudson County Division 

Summit  Ave 574  
Jersey City,  NJ 07306 

ھاتف ل ا م  6363-792-201 : رق
فاكس ل 8780-798-201 : ا

NNJLS  
Passaic County Division 

 Market  Street ,  6 t h  Fl152 
Paterson, NJ 07505 

ھاتف ل ا م  2900-523-973 : رق
فاكس ل 9002-523-973 : ا

www.northeastn j legalserv ices.o rg 

Northeast New Jersey Legal Services  ھي
وكالة تقوم بالعمل التأكیدي لمبدأ تكافؤ الفرص وھي توفر 

أو العمر  الخدمات بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس
 .أو األصل القومي أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة أو الدین

 
 

 

 www.northeastnjlegalservices.org

ونیة مجانیة لساكني فیر خدمات قانتو
 Hudsonو Bergenمقاطعات 

من ذوي الدخل المنخفض  Passaicو
 .في المسائل القانونیة المتعلقة بالھجرة

 المساواة أمام العدالة للجمیع

 عاًما 50بـ االحتفال

 الھجرة قانون مشروع

http://www.northeastnjlegalservices.org/
http://www.northeastnjlegalservices.org/
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services
https://twitter.com/nnjls
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/�
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services�
https://twitter.com/nnjls�


 ما ھو مشروع قانون الھجرة؟
 

للتعامل مع  2009تم تأسیس مشروع قانون الھجرة في عام 
مشكالت الھجرة التي یواجھھا مجتمع ذوي الدخل المنخفض 

یسعى مشروع الحقوق القانونیة .  في منطقة الخدمة التابعة لنا
المتعلقة بالھجرة إلى زیادة الوعي والثقافة حول مشكالت 

قدیم االستشارة وتمثیل األفراد في الھجرة من خالل ت
 :المجاالت التالیة

 
 تعدیل الحالة  •
التماسات األقارب الفوریة الخاصة بمواطني الوالیات  •

 المتحدة
 حاالت االنتھاء المشروط لصالحیة التأشیرة •
 تجدید بطاقات اإلقامة الدائمة •
 ترحیل مقیمین دائمین بصورة قانونیة/استبعاد •
 یةطلبات الحصول على الجنس •
 فقدان وثائق الحصول على الجنسیة •
االلتماسات الشخصیة بموجب قانون العنف ضد المرأة  •

)VAWA( 
 Tو Uتأشیرتي  •
اإلعفاءات من رسوم الطلبات المقدمة إلدارة خدمات  •

 )USCIS(الھجرة والمواطنة بالوالیات المتحدة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :الخدمات التي نقدمھا
 

 تعدیل الحالة
األفراد الذین تم فحص حالتھم وقبولھم أو منحھم إطالق 
سراح مشروًطا في الوالیات المتحدة یمكن تعدیل حالتھم 
لیحصلوا على إقامة دائمة بصورة قانونیة إذا استوفى الفرد 

 . معاییر معینة
 
التماسات األقارب المباشرین الخاصة بمواطني الوالیات 

 المتحدة
متحدة أن یقدموا التماسات ألفراد یمكن لمواطني الوالیات ال
الزوجة أو أحد /الزوج یتضمنوا العائلة المباشرین الذین قد 

 ). عاًما وغیر متزوج 21تحت سن (الوالدین أو أحد األطفال 
           

 
 فقدان وثائق الحصول على الجنسیة

یمكن لألفراد الذین حصلوا على الجنسیة ولكن فقدوا شھادتھم 
 . USCISول على شھادة بدیلة من أن یطلبوا الحص

 
 حاالت االنتھاء المشروط لصالحیة التأشیرة

األفراد المتزوجون من مواطنین أمریكیین منذ أقل من عامین 
في وقت الموافقة على االلتماس وحصلوا على بطاقة إقامة 
مشروطة لمدة عامین، یجب أن یتقدموا بطلب لرفع تلك الحالة 

ھناك استثناءات . انتھاء الصالحیةیوًما من تاریخ  90خالل 
الزوجة لألفراد الذین تعرضوا /لتقدیم الطلبات مع الزوج

 . ضائقة شدیدة یواجھوا للضرب أو الطالق أو الذین 
 

 تجدید بطاقات اإلقامة الدائمة
األفراد الذین لدیھم بطاقة إقامة دائمة اقترب موعد انتھاء 

یمة دون تاریخ انتھاء صالحیتھا أو الذین لدیھم بطاقة إقامة قد
 . USCISللصالحیة یجب أن یجددوا بطاقاتھم لدى 

 
 طلبات الحصول على الجنسیة

 18یجب أن یكون المقیمون الدائمون بصورة قانونیة بعمر 
وأن یستوفوا معاییر معینة أخرى لكي یتقدموا على األقل عاًما 

 . بطلب للحصول على الجنسیة
 

 بصورة قانونیةترحیل مقیمین دائمین /استبعاد
یمكن للمقیمین الدائمین الذین یواجھون االستبعاد أو الترحیل 
من الوالیات المتحدة بسبب تاریخ إجرامي، والذین یستوفون 
متطلبات معینة، أن یسعوا إللغاء االستبعاد أمام محكمة 

 . الھجرة

االلتماسات الشخصیة بموجب قانون العنف ضد المرأة 
)VAWA( 

نف ضد المرأة، یمكن لزوجات المواطنین بموجب قانون الع
 یتعرضوا األمریكیین أو المقیمین الدائمین وأطفالھم، الذین 

للحصول على إقامة  بالتماس شخصيلإلیذاء أن یتقدموا 
قانونیة دون مساعدة الشخص المؤذي أو معرفتھ، لكي 

 .یحصلوا على األمان واالستقالل عن الشخص المؤذي
 

 Tو Uتأشیرتا 
الذین تعرضوا إلیذاء جسدي أو نفسي بالغ بسبب  األشخاص

نشاط إجرامي مسجل وقاموا أو لدیھم نیة القیام بمساعدة 
موظفي الحكومة في التحقیق أو المالحقة القضائیة، یمكن أن 

 . Uیكونوا مؤھلین للحصول على تأشیرة 
 

كانوا یتعرضون ألشكال قاسیة /األشخاص الذین یتعرضون
الذین تقدموا بطلب للحصول على  من االتجار في البشر

المساعدة في التحقیق أو المالحقة القضائیة للمسؤولین عن 
معاییر معینة أخرى،  یستوفوا االتجار في البشر، والذین 

 . Tیمكن أن یكونوا مؤھلین للحصول على تأشیرة 
 

 .نحن متاحون أیًضا للتحدث مع المجموعات المجتمعیة
 !اتصل بنا
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