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تحدث مع محامي هجرة غير هادف للربح لتقييم وضعك الفردي للهجرة.
• احرص دائًما على االحتفاظ برقم أو بطاقة موفر خدمة قانونية محترم أو محامي هجرة في حالة الطوارئ. راجع الملحق أ للحصول 	

على قائمة كاملة.

• يجب أيًضا أن يحتفظ أفراد أسرتك اآلخرين بهذه األرقام.	

احتفظ بخطة للطوارئ في مكان عملك.
• إذا حضر مسؤولو الهجرة إلى مكان عملك ، فاسأل زمالءك في العمل إذا كانوا راغبين في التزام الصمت؛ واطلب التحدث مع محاٍم. 	

• إذا كان مكان عملك لديه نقابة، فتحدث مع ممثل النقابة للتعرف بشكل أفضل على كيفية االستعداد في حالة المداهمة.	

ضع خطة لحماية عائلتك.
• قم بإعداد نموذج "الوكالة المقيدة" لضمان رعاية أطفالك لدى أحد األقرباء أو أصدقاء العائلة في حالة احتجازك.	

هذا أمر مهم للغاية، وفي حاالت الطوارئ، سيتيح لصديق مقرب أو ألحد أفراد العائلة رعاية أطفالك بدالً من وضعهم  «
في نظام رعاية األطفال. راجع الملحق ب للحصول على قائمة كاملة.

• احصل على جواز سفر ساٍر ألطفالك. 	

إذا كان طفلك مواطًنا أمريكًيا، فاحصل على جواز سفر له في أقرب وقت ممكن. سيحتاج طفلك جواز السفر للسفر  «
خارج البالد.

إذا لم يكن طفلك مواطًنا أمريكًيا، فاحصل على جواز سفر له من البلد الذي ولد به. يمكنك الحصول عليه من قنصلية  «
البلد. راجع الملحق ج للحصول على قائمة كاملة.

• سّجل طفلك كمواطن ببلدك األصلي في قنصلية ذلك البلد لتجنب حدوث مشكالت في هذا البلد بمجرد وصولك.	

على سبيل المثال، في بعض البالد، ال يمكن لألطفال غير المسجلين االلتحاق بالمدارس. راجع صفحة 24 للحصول  «
على معلومات حول تسجيل أطفالك المولودين بالواليات المتحدة في بلدك األصلي.

قبل مداهمة سلطات الهجرة
تطوير خطة استجابة طارئة لحماية عائلتك!

 احتفظ بجميع وثائقك المهمة في مكان يسهل الوصول إليه. 
احتفظ بنسخ من الوثائق لدى أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب في حاالت الطوارئ.

• جواز السفر	
• شهادة الميالد	
• رخصة الزواج	

• صكوك الملكية	
• 	 "A" جميع وثائق الهجرة، بما في ذلك رقم التسجيل الخاص باألجنبي
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اعرف حقوقك
اإلجراءات الواجب اتخاذها عند مواجهة الشرطة أو سلطات الهجرة

اعتبارات خاصة لغير المواطنين:
• يجب االستعداد في حالة التوقيف. وضع الخطط مع عائلتك. تذكر أرقام هواتف األشخاص المهمين الذين يجب االتصال بهم، بما فيهم 	

محاميك.

• ال تناقش حالة الهجرة الخاصة بك مع أي شخص باستثناء محاميك.	

• اسأل المحامي حول تأثير اإلدانة الجنائية أو االدعاء على حالة الهجرة الخاصة بك. إذا كنت في السجن، يمكن أن يزورك أحد مسؤولي 	
الهجرة. ال تجب عن األسئلة أو توقع على أي شيء قبل التحدث مع محاميك.

• اقرأ جميع األوراق قراءة متأنية. أخبر المسؤول أو العميل إذا كنت بحاجة إلى مترجم.	

حقوقك:
• يحق لك التزام الصمت. إذا كنت ترغب في ممارسة هذا الحق، فقل ذلك بصوت مسموع ثم التزم الصمت. تذكر أن أي شيء 	

تقوله يمكن استخدامه ضدك.
• هناك استثناء واحد في والية أوهايو لحقك في التزام الصمت. إذا كانت الشرطة تشتبه بشكل معقول في أنك ارتكبت جريمة، أو كنت 	

على وشك ارتكاب جريمة، فيجب عليك اإلفصاح عن اسمك وعنوانك وتاريخ ميالدك. بعد تقديم هذه المعلومات لضابط الشرطة، ال 
تكن مضطًرا لإلجابة عن أي سؤال آخر.

• يحق لك أن ترفض تفتيشك، أو تفتيش سيارتك أو منزلك.	

• يحق لك تلقي معاملة باحترام من الشرطة.	

• إذا لم تكن قيد التوقيف، يحق لك المغادرة بهدوء.	

• في حالة توقيفك بتهمة جنائية، يحق لك توكيل محاٍم. اطلب توكيل محاٍم على الفور.	

• بغض النظر عن حالة الهجرة أو المواطنة الخاصة بك، فإنك تتمتع بحقوق دستورية.	

مسؤولياتك:
• كن هادًئا ومهذًبا.	

• ال تتدخل في إجراءات الشرطة أو تعيقها. امتثل لجميع طلبات الضابط المتعلقة بوضعك البدني. 	

• ال تقاوم الضابط بدنًيا، حتى إذا كنت تعتقد أنك تتلقى معاملة غير عادلة. 	

• تجنب الكذب أو تقديم وثائق غير صحيحة.	

•  تذكر تفاصيل المواجهة واكتبها في أقرب وقت ممكن.	
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تذكر

يحق لك التزام الصمت.
ال تقل أي شيء حول حالة الهجرة أو محل ميالدك. 

إذا كانت لديك أوراق هجرة سارية، فقدمها.

في حالة توقيفك أثناء القيادة
• قم بإيقاف المركبة في مكان آمن في أسرع وقت ممكن. ضع يديك على عجلة القيادة وال تقم بأي حركة حتى يصل الضابط إلى نافذتك.	

• ال تخرج من السيارة، أو تحاول الهرب، أو تقم بحركات مفاجئة.	

• أبرز رخصة القيادة والتسجيل وإثبات التأمين، عندما يطلب الضابط ذلك.	

• إذا طلب الضابط أو عميل مكتب الهجرة تفتيش سيارتك، فيحق لك رفض الموافقة على هذا التفتيش. لالحتفاظ بحقوق معينة، يجب أن 	
تشير بوضوح إلى أنك ال تسمح بالتفتيش.

• يمكن للشرطة "تحسس مالبسك" في حالة االشتباه بحملك ألسلحة مخفية. يجب أال تقاوم بدنًيا، لكن يجب أن تشير بوضوح إلى عدم 	
التصريح بإجراء تفتيش كامل.

• يحق للسائق والركاب أيًضا التزام الصمت. إذا كنت راكًبا، يمكنك السؤال حول ما إذا من الممكن أن تغادر. إذا أجاب الضابط بنعم، 	
فيمكنك الجلوس صامًتا أو المغادرة بهدوء. حتى في حالة رفض الضابط، يحق لك التزام الصمت.

• ال تقاوم التوقيف، حتى إذا كنت تعتقد أنك غير مذنب.	

• في حالة الحصول على مخالفة، قم بتوقيعها؛ إذا لم تقم بذلك، فيمكن توقيفك. يمكنك دائًما نقل القضية إلى المحاكم بعد ذلك. 	

في حالة سؤالك عن حالة الهجرة
• تذكر أنه يحق لك التزام الصمت. لست مضطًرا لمناقشة حالة الهجرة أو المواطنة مع الشرطة، أو عمالء مكتب الهجرة، أو أي 	

مسؤولين آخرين. لست مضطًرا لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بمحل ميالدك، أو ما إذا كنت مواطًنا أمريكًيا أم ال، أو حول كيفية دخولك 
للبالد.

• يشترط القانون الفيدرالي أن يحمل غير المواطنين وثائق الهجرة السارية الخاصة بهم في جميع األوقات. إذا طلب منك أحد عمالء 	
مكتب الهجرة )دورية الحدود أو جهة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك( االطالع على أوراق الهجرة، فيعد عدم تقديمك لهذه األوراق 

انتهاًكا للقانون الفيدرالي، إذا كانت لديك أوراق هجرة سارية.

تجنب الكذب بشأن حالة المواطنة أو تقديم وثائق مزورة. اكتب كل ما تتذكره، بما في ذلك أرقام شارة المسؤول وأرقام سيارة الدورية، والوكالة 
التي التي يعمل بها المسؤولون، وأي معلومات أخرى.

اعرف حقوقك )تابع(
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ال توّقع على أي شيء 
ال تفهمه قبل

التشاور مع محاميك!

في حالة حضور الشرطة أو مسؤولي الهجرة إلى منزلك
في حالة حضور ضباط الشرطة أو مسؤولي الهجرة إلى منزلك، فال تفتح الباب. يحق لك رفض دخولهم إال في حالة وجود نوع معين من المذكرات. 

اطلب من الضابط أو العميل تمرير المذكرة أسفل الباب أو رفعها أمام النافذة بحيث يمكنك التحقق منها. 

• بموجب مذكرات التفتيش، يحق للشرطة دخول العنوان الموجود بالمذكرة، حتى دون الحصول على إذن، ال يمكن للضباط إال تفتيش 	
األماكن الواردة بالمذكرة بحًثا عن العناصر الواردة بها. يجب أن تكون مذكرة التفتيش موّقعة من ِقبل قاٍض. اطلب الحصول على 

إيصال بأي شيء يصادره الضابط من منزلك. 

• تتيح مذكرات التوقيف الجنائي للشرطة دخول منزل الشخص المحدد في المذكرة في حالة اعتقادهم أن الشخص موجود بالداخل. يجب 	
أن تكون مذكرة التوقيف الجنائي موّقعة من ِقبل قاٍض. 

• ال تتيح مذكرة اإلبعاد/الترحيل )"مذكرة ICE"( للضباط إمكانية دخول المنزل دون موافقة.	

حتى في حالة وجود مذكرة لدى الضباط، يحق لك التزام الصمت. إذا اخترت التحدث مع الضباط، فاخرج خارج المنزل وأغلق الباب. ومع ذلك، يمكن 
لضباط الشرطة دخول منزلك وتفتيشه دون مذكرة تفتيش )على سبيل المثال، في حالة طلب أحد بالداخل المساعدة أو عند مطاردة الشرطة ألي شخص(.

في حالة توقيفك
• اطلب التحدث مع محاميك أو إجراء مكالمة هاتفية.	

• اتصل بصديقك الموثوق أو أحد أفراد العائلة الذي يعرف رقم المحامي وخطة الطوارئ. احفظ رقم هذا الشخص لالتصال به.	

• اتصل بالقنصلية. يحق لك إخبار العميل بإبالغ القنصلية بخبر توقيفك. يمكن أن تساعدك القنصلية في العثور على محاٍم إذا لم يكن لديك 	
محاٍم ويمكن أن تعرض االتصال بأسرتك. 

اعرف حقوقك )تابع(
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 معلومات حول  
مذكرات احتجاز المهاجرين

سندات الكفالة
تبدأ فترة الثماني وأربعين ساعة عندما يدفع الفرد سند الكفالة للتهمة الجنائية محل التوقيف، أو يتم إطالق سراحه بخالف ذلك من سجن الوالية. من 
الممكن أن تقوم جهة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتوقيف هذا الشخص حتى بعد سداد سند الكفالة محلًيا/للوالية، وعدم احتساب الوقت المنقضي داخل 
االحتجاز لدى الهجرة ضمن فترة العقوبة. إن أمكن، استشر محامًيا في أقرب وقت بعد االحتجاز لتقييم ما إذا كان سداد سند الكفالة المحلي خطوة جيدة 

أم ال. ال تأخذ نصائح كاتب المحكمة أو موظفي السجن حول هذه المسألة بعين االعتبار.

نظًرا لعدم سماح مذكرات احتجاز ICE باحتجاز األفراد إال لمدة 48 ساعة 
بعد الفترة التي يسمح بها قانون الوالية أو القانون المحلي إذا كانت مذكرة 
االحتجاز هذه مدعمة بسبب معقول، فيجب اإلفراج الفوري عن الشخص 
المحتجز بعد انتهاء فترة الثماني وأربعين ساعة. بعد هذه الفترة، يجب أن 

تطلب أنت و/أو محاميك اإلفراج عنك إذا لم يتم اإلفراج عنك تلقائًيا.

بموجب اللوائح الفيدرالية، ال يمكن احتجاز الشخص المعتقل بموجب 
مذكرات احتجاز الهجرة ألكثر من 48 ساعة، باستثناء أيام السبت واألحد 
والعطالت. تبدأ فترة الثماني وأربعين ساعة بعد أن تقوم الشرطة المحلية 

أو شرطة الوالية بإطالق سراح ذلك الشخص من الحجز بسبب أي مخالفة. 
يمكن االعتراض على مذكرة االحتجاز إذا لم تكن مدعمة بسبب معقول.

كم تبلغ الفترة الزمنية التي 
يمكن للحكومة المحلية 
احتجاز شخص خاللها 

بموجب طلب اعتقال من 
ICE؟ 

إذا لم يكن لدى السجن سلطة مستقلة الحتجاز شخص بموجب اتهامات 
جنائية، فمن غير القانوني استمرار احتجاز ذلك الشخص بعد انتهاء 

مذكرة احتجاز المهاجر. اتصل بالمحامي في حالة حدوث ذلك.

ما الذي يحدث عند 
استمرار السجن في احتجاز 

الشخص عند انتهاء 
صالحية األمر؟

ما الذي يحدث بمجرد 
انقضاء فترة الثماني 

وأربعين ساعة؟



7 immigration.ablelaw.org

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في 
حالة االحتجاز لدى سلطات الهجرة

عند التواجد بمركز االحتجاز لدى سلطات الهجرة، يحق لك:

• معاملتك باحترام	

• الحصول على دليل المحتجزين	

• الحصول على محاٍم على نفقتك الخاصة 	
والمواد القانونية

• استخدام الهاتف	

• الزيارة	

• االتصال بالقنصلية	

• عدم التوقيع على بيانات أو وثائق ال تفهمها	

• المراسلة	

• التسلية	

• ممارسة الشعائر الدينية	

• االحتفاظ باألموال والممتلكات الشخصية	

• الرعاية الطبية	

في حالة وضعك ضمن إجراءات اإلبعاد )الترحيل(
• يحق لك توكيل محاٍم، لكن لن توفر لك الحكومة محامًيا في محكمة الهجرة. إذا لم يكن لديك محاٍم، فاطلب قائمة بالمحامين الذي يعملون 	

مجاًنا أو بتكلفة منخفضة.

• تذكر أنه يحق لك التزام الصمت. أي شيء تقوله يمكن استخدامه ضدك فيما بعد. 	

• ال توّقع على أي شيء ال تفهمه قبل التشاور مع محاٍم أوالً. أخبر العميل إذا كنت بحاجة إلى مترجم أو كنت بحاجة إلى ترجمة أحد 	
المستندات.

• تذكر رقم األجنبي الخاص بك )"الرقم A"( إلعطائه لعائلتك. يساعد هذا الرقم أفراد األسرة في تحديد مكانك.	

• احتفظ بجميع الوثائق الصادرة لك في مكان آمن.	

الحقوق في محكمة الهجرة

في حالة وضعك ضمن إجراءات اإلبعاد، ولم يكن قد صدر بحقك أمر إبعاد من قبل، فيحق لك عرض قضيتك على قاضي الهجرة. يمكنك التنازل عن 
حقك في جلسة استماع في حالة التوقيع على أوراق توافق على اإلبعاد دون جلسة استماع. كما يحق لك: 

• االستعانة بمحاٍم لتمثيلك في جلسة االستماع، لكن الحكومة غير مسؤولة عن توفير محاٍم لك.	

• اطلب سند الكفالة. 	

• اطلب حضور مترجم خالل جلسة االستماع إذا لم تكن تتحدث اإلنجليزية.	
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 الملحق أ:
موفرو الخدمات القانونية للهجرة غير الهادفين للربح

قائمة بموفري الخدمات القانونية للهجرة غير الهادفين للربح في أوهايو
من المستحسن أن تتحدث مع هذه المنظمات قبل أن حدوث مشكالت مع سلطات الهجرة لتقييم موقفك الشخصي ومعرفة ما إذا كانت هناك وسائل 

انتصاف في حالة احتجازك. 

المنظمات التي تمثل األشخاص في جلسات االستماع لإلبعاد وأمور الهجرة األخرى:

Advocates for Basic Legal Equality, Inc. 

130 W. Second St., Ste. 700 

Dayton, OH 45402

525 Jefferson Ave., Ste.525 Jefferson Ave., Ste. 300 

Toledo, OH 43604

 )800( 837-0814

immigration.ablelaw.org

Catholic Charities Diocese of Cleveland

 خدمات الهجرة والالجئين 
خدمات الهجرة القانونية

7800 Detroit Ave. 

Cleveland, OH 44102

 )216( 939-3769 

ccdocle.org/program/immigration-legal-services

Catholic Charities Legal Immigration Services 

206 W. Main St. 

Ravenna, OH 44266

4200 Park Ave., 3rd Floor 

Ashtabula, OH 44004

800 Market Ave. North, Ste. 1150 

Canton, OH 44702

 )330( 297-7250

ccdoy.org/social-action/immigration-services

Catholic Charities Southwestern Ohio

7162 Reading Rd., Ste. 700 

Cincinnati, OH 45237

 )513( 672-3746

ccswoh.org 

Centro San Jose El Trabajador 
Immigrant Worker Project

701 Walnut Ave. NE 

Canton, OH 44702

)330( 454-2220

iwpohio.org/english_version/program.htm

Community Refugee and Immigration Services

1925 E. Dublin-Granville Rd., Ste. 102 

Columbus, OH 43229

 )614( 235-5747

crisohio.org

International Institute of Akron

207 E. Tallmadge Ave. 

Akron, OH 44310

102 الرقم الداخلي: 376-5106 )330( 

iiakron.org

International Institute of Greater Toledo

3110 Tremainsville Rd. 

Toledo, OH 43613

 )419( 241-9178

internationalinstituteoftoledo.org

Legal Aid Society of Cleveland

1223 W. 6th St. 

Cleveland, OH 44113

 )216( 687-1900

lasclev.org
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المنظمات التي تمثل األشخاص في أمور الهجرة األخرى:

Asian Services In Action, Inc ) ASIA(

3631 Perkins Ave., Ste. 2A-W
Cleveland, OH 44114

214 الرقم الداخلي: 881-0330 )216( 

asiaohio.org 

Community Legal Aid

11 Central Square, 7th Floor
Youngstown, OH 44503

 )330( 983-2619 

communitylegalaid.org

Legal Aid Society of Southwest Ohio 

215 E. 9th St., Ste. 500
Cincinnati, OH 45202

10 Journal Square, Ste. 300
Hamilton, OH 45011

 )513( 241-9400

lasswo.org

 لمزيد من المعلومات حول هذه المنظمات
 والخدمات التي تقدمها، يرجى زيارة مواقعها على اإلنترنت أو 

immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory 
لالطالع على الدليل الوطني الكامل للخدمات القانونية للهجرة. 

Sisters of St. Francis 
Project Hope / Proyecto Esperanza

300 Short Buehrer Rd.
Archbold, OH 43502

 )419( 445-0728

tiffinfranciscans.org

St. Wendelin Parish – En Camino

323 N. Wood St.
Fostoria, OH 44830

 )419( 619-3625 

Vineyard Community Center
Immigration Counseling Services

6000 Cooper Rd.
Westerville, OH 43081

 )614( 259-5322 

vineyardcommunitycenter.org

الملحق أ )تابع(
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 الملحق ب:
نماذج مهمة

 تعليمات
يجب على الوالد أو الوصي القانوني )المسؤول الرئيسي( ملء النموذج الموجود في صفحتي 11-12 إلعطاء سلطة عامة خارجية )الوكيل القانوني( 

التخاذ معظم القرارات والقيام بمعظم اإلجراءات التي قد يقوم بها أحد الوالدين ألطفالهم. 

   يجب إصدار ُنسخ من هذا النموذج بمجرد توقيعه. استخدم هذه الُنسخ كلما أمكن لحماية النسخة األصلية. . 1

يجب على الوالد أو الوالد الحاصل على الحضانة القانونية أو الوصاية القانونية توقيع النموذج. يجب على الوالدين توقيع هذا النموذج . 2
إذا كان الطفل يعيش معهما.

يجب إكمال نموذج مختلف للوكالة المقيدة لكل طفل في األسرة. . 3

نظًرا لحدوث مشكالت متعلقة بالسفر واصطحاب األطفال إلى بلد آخر، يمكن أن يرغب الوالدين في توقيع الوكالة المقيدة، مما يجعل الوالد . 4
اآلخر الوكيل القانوني، باإلضافة إلى توقيع وكالة مقيدة لجعل أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء الموثوقين الوكيل القانوني. 

يجب على الوالد أو الوالدين توقيع النموذج أمام كاتب العدل. في حالة عدم توقيع نموذج الوكالة المقيدة قبل التوقيف أو االحتجاز، . 5
يمكن أن تطلب من موظفي السجن مساعدتك في االستعانة بكاتب عدل في السجن. يوجد كاتب عدل في كل بنك. لن تضطر لدفع 

رسوم مرتفعة.

يمكن أال يمتثل جميع األشخاص أو المؤسسات الحكومية أو الشركات لهذا النموذج أو يعترفون به. . 6

في حالة توقيع الوكالة المقيدة بشكل مسبق، ستضطر إلى إعادة توقيعها في حالة تحديد تاريخ انتهائها. . 7

يمثل نموذج الوكالة المقيدة حالً قصير األمد للوالد أو الوالدين قيد التوقيف واالحتجاز لدى الحكومة. يحتاج الوكيل القانوني إلى . 8
التشاور مع محاٍم بشأن حضانة الطفل في حالة احتجاز والد الطفل أو الوصي القانوني. 

الوكالة المقيدة



الوكالة المقيدة للطفل والرعاية الطبية والحصول على السجالت التعليمية وسلطة اتخاذ القرارات التعليمية

، نقيم حالًيا في  أنا/نحن،        و      

, , كوالد )والدين( و/أو وصي )وصيين(              

المشار إليه فيما بعد بمصطلح الطفل، أفّوض بموجب هذا النموذج           ، المشار إليه فيما بعد 
بمصطلح الوكيل القانوني، سلطة التصرف نيابًة عّني/عّنا والقيام بدوري فيما يتعلق بكل من الصالحيات التالية بموجب الفصل المنقح 1337 من قانون أوهايو:

الموافقة على أي عالج طبي ضروري أو جراحة أو دواء أو عالج أو دخول المستشفى أو رعاية أخرى من هذا القبيل أو من أجل الطفل؛. 1

توظيف أو الحفاظ على أو إبراء ذمة أي شخص قد يعتني بالطفل أو يقدم له المشورة أو يعالجه أو يساعد الطفل بأي شكل من األشكال؛. 2

 تلقي المعلومات الصحية المحمية بموجب قانون قانون إخضاع التأمين الصحي للنقل والمسـؤولية )HIPAA( بشأن طفلي/طفلنا، بما في ذلك. 3
إصدار السجالت؛

الحصول على ُنسخ من السجالت التعليمية لطفلي/طفلنا المحفوظة في أي من الملفات التعليمية الخاصة بطفلي/طفلنا. أتنازل أنا/نتنازل نحن . 4
ونعفي المؤسسات التعليمية من أي قيود يفرضها القانون فيما يتعلق باإلفصاح أو الكشف عن أي سجل تعليمي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال 

الحصر، قانون الحقوق التعليمية والخصوصية العائلية، U.S.C. 1232g 20 والقسم المنقح 3319.321 من قانون أوهايو؛

المشاركة في أي قرارات تعليمية تخص طفلي/طفلنا وكأن الوكيل القانوني بموجب هذا النموذج هو والد الطفل أو الوصي عليه. أتنازل/. 5
نتنازل وأعفي المؤسسات التعليمية من أي قيود يفرضها القانون لتحديد الشخص الذي يتخذ القرارات التعليمية لطفلي/طفلنا، بما في ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر، قانون الحقوق التعليمية والخصوصية العائلية، U.S.C. 1232g 20 والقسم المنقح 3319 من قانون أوهايو؛

توصيل أو استالم طفلي/طفلنا من المدرسة أو الموافقة على السفر الذي يعد جزًءا من تعليم طفلي/طفلنا. أتنازل/نتنازل وأعفي المؤسسات التعليمية من . 6
أي قيود يفرضها القانون لتحديد الشخص الذي يقوم باستالم أو توصيل طفلي/طفلنا من المدرسة أو الموافقة على االنتقال لألنشطة التعليمية؛

المسؤول الرئيسي/الوالد

االسم:        

تاريخ الميالد:       

نوع الهوية:       

رقم الهوية:       

المسؤول الرئيسي/الوالد

االسم:       

تاريخ الميالد:       

نوع الهوية:       

رقم الهوية:       

الطفل

االسم:        

تاريخ الميالد:       

رقم الضمان االجتماعي:      

رقم جواز السفر:       

الوكيل القانوني

االسم:       

تاريخ الميالد:       

العنوان:       

       



ممارسة نفس حقوق الوالدين التي قد أقوم/نقوم بها فيما يتعلق برعاية الطفل وحضانته ومراقبته وحرية التصرف في ممارسة نفس الحقوق . 7
في منزل الوكيل القانوني أو في أي مكان آخر يختاره الوكيل القانوني حسب تقديره/تقديرها الخاص؛ 

 منح اإلذن والموافقة على السفر مع الطفل من الواليات المتحدة األمريكية وإليها وداخلها . 8
             ؛ و، 

تنفيذ جميع األعمال األخرى الضرورية أو المتعلقة بتنفيذ الصالحيات الواردة في هذا المستند.. 9

أوصي/نوصي أيًضا وأوافق على تعيين محكمة األحداث للوكيل القانوني كوصي قانوني في حال وجودي/وجودنا خارج البالد لمدة 30 يوًما أو أكثر.

يكون أي عمل قانوني يؤديه وكيلي/وكيلنا ملزًما لي/لنا، والورثة، والمستفيدين، والممثلين الشخصيين والمكلفين. أحتفظ/ نحتفظ بالحق في تعديل أو إلغاء هذه 
الوكالة المقيدة في أي وقت بعد ذلك؛ ومع ذلك ، يجوز ألي مؤسسة أو طرف آخر يتعامل مع وكيلي االعتماد على هذه الوكالة المقيدة حتى يتم استالمها بنسخة 

طبق األصل من إبطالها.

يجب اعتبار أي نسخة مستنسخة من هذه النسخة األصلية الموقعة نسخة أصلية من هذه الوكالة المقيدة. ال تتأثر هذه الوكالة المقيدة بأي عجز قانوني خالل فترة 
حياتي/حياتنا، باستثناء ما ينص عليه القانون.

،أو أيهما يقع أوالً. تظل هذه الوكالة المقيدة سارية من تاريخ التوقيع وتنتهي بموجب إلغاء كتابي واضح أو في      

بتاريخ:       

التوقيع )التوقيعات(:                

والية أوهايو     (

مقاطعة       (

، 20  حضر، أمامي، كاتب عدل في المقاطعة والوالية المذكروة ونيابًة عنها شخصًيا    في يوم    من شهر    

                         واعترف بالتوقيع على المستند السابق ذكره، وأنه قد فعل نفس الشيء نتيجة فعله/فعلها/فعلهم 
الطوعي ووثيقته.

، وقعت هنا باسمي وختمت بختم التوثيق في اليوم والعام السابق ذكرهما في البداية . إشهاًدا على ما تقدم 

تاريخ انتهاء التفويض:                 
كاتب العدل

)الختم(



13immigration.ablelaw.org .Advocates for Basic Legal Equality, Inc

أرقام هواتف ومعلومات مهمة

في حاالت الطوارئ، اتصل بالرقم 119

الشرطة:

اإلطفاء:

القنصلية:

 جهات االتصال العائلية/المهمة 
 في الواليات المتحدة

االسم:

الهاتف:

الهاتف الخلوي:

هاتف العمل:

العالقة:

االسم:

الهاتف:

الهاتف الخلوي:

هاتف العمل:

العالقة:

 جهات االتصال العائلة/المهمة 
 في بلدي األصلي

االسم:

الهاتف:

الهاتف الخلوي:

هاتف العمل:

العالقة:

االسم:

الهاتف:

الهاتف الخلوي:

هاتف العمل:

العالقة:

معلومات التأمين

التأمين الصحي

الشركة:

الهاتف:

رقم البوليصة:

تأمين السيارة

الشركة:

الهاتف:

رقم البوليصة:

السيارة األولى:

الرقم التعريفي للمركبة/رقم اللوحة:

السيارة الثانية:

الرقم التعريفي للمركبة/رقم اللوحة:

تأمين المنزل

الشركة:

الهاتف:

رقم البوليصة:

المعلومات الطبية

الطبيب:

الهاتف:

طبيب األسنان:

الهاتف:

طبيب األطفال:

الهاتف:

المستشفى:

الهاتف:

الصيدلية:

الهاتف:

الملحق ب )تابع(
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سجالت العائلة المهمة
استخدم هذا النموذج لوضع جميع المعلومات المهمة في المكان نفسه. ضع النسخ األصلية من كل مستند في مكان آمن )مثل صندق مقفل(.

أرقام العمل

صاحب العمل األول

االسم:

الهاتف:

المشرف:

تاريخ البدء:

مندوب النقابة:

الهاتف:

صاحب العمل الثاني

االسم:

الهاتف:

المشرف:

تاريخ البدء:

مندوب النقابة:

الهاتف:

معلومات حول مركباتك

طراز/إنتاج المركبة األول:

رقم اللوحة:

الرقم التعريفي للمركبة/رقم التعريف:

قرض السيارة:

التأمين:

طراز/إنتاج المركبة الثانية:

رقم اللوحة:

الرقم التعريفي للمركبة/رقم التعريف:

قرض السيارة:

التأمين

إرفاق نسخة من تسجيل كل مركبة وتأمينها وصورة لكل مركبة. 

أرقام المدرسة/الرعاية النهارية

المدرسة األولى

اسم المدرسة:

رقم تعريف المدرسة:

الهاتف:

اسم الطفل:

اسم المعلم:

اسم الطفل:

اسم المعلم:

المدرسة الثانية

اسم المدرسة:

رقم تعريف المدرسة:

الهاتف:

اسم الطفل:

اسم المعلم:

اسم الطفل:

اسم المعلم:

رقم الضمان االجتماعي/رقم تعريف دافع الضرائب الفردي

االسم:

الرقم:

االسم:

الرقم:

االسم:

الرقم:

االسم:

الرقم:

إرفاق نسخة من كل بطاقة ضمان اجتماعي.

الملحق ب )تابع(
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المعلومات الطبية الخاصة بالعائلة وتحديد الهوية
إرفاق نسخة من شهادة الميالد وسجل التطعيم، وصور كل أفراد األسرة.

فرد األسرة األول

االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

فرد األسرة الثاني

االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

فرد األسرة الثالث

االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

فرد األسرة الرابع
االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

الملحق ب )تابع(
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فرد األسرة الخامس
االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

فرد األسرة السادس
االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

فرد األسرة السابع
االسم:

متبرع باألعضاء: نعم  التاريخ الميالد:

الحساسية:

األدوية:

الحاالت الطبية والتاريخ الطبي:

األشخاص الذين يمكنهم استالم أطفالي من المدرسة/الرعاية النهارية
االسم:االسم:

تاريخ الميالد:تاريخ الميالد:

هاتف المنزل:هاتف المنزل:

الهاتف الخلوي:الهاتف الخلوي:

العالقة:العالقة:

األشخاص الذين ال يمكنهم استالم أطفالي من المدرسة/الرعاية النهارية
االسم:

االسم:

االسم:

الملحق ب )تابع(

ُيرجى إبالغ الموظفين في مدرسة أطفالك بأن األشخاص الواردين في هذه األقسام لديهم 
اإلذن باستالم أطفالك أو ال يوجد لديهم إذن. ***إذا كان هناك أمر منع من االقتراب، فيجب 

إرفاق نسخة من األمر وتقديم نسخة أخرى للمدرسة و/أو الرعاية النهارية ألطفالك.
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شركات بطاقات االئتمان

رقم البطاقة األولى

الشركة:

الرقم المجاني:

األسماء على البطاقة:

رقم البطاقة الثانية

الشركة:

الرقم المجاني:

األسماء على البطاقة:

رقم البطاقة الثالثة

الشركة:

الرقم المجاني:

األسماء على البطاقة:

يجب اإلبالغ عن سرقة البطاقات االئتمانية على الفور!

المساعدة القانونية المدنية

المساعد القانوني:

محامي الهجرة:

المحامي اآلخر:

الملحق ب )تابع(

 جهات اتصال 
المشكالت القانونية وسرقة الهوية واالحتيال

للحفاظ على أمانك، ال تدّون أرقام بطاقات االئتمان أو أرقام الحسابات الخاصة بك في هذا المستند.

جهات اتصال الشؤون المالية

التحقق من الحساب رقم 1

البنك:

الرقم المجاني:

األشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول:

التحقق من الحساب رقم 2

البنك:

الرقم المجاني:

األشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول:

حساب التوفير رقم 1

البنك:

الرقم المجاني:

األشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول:

حساب التوفير رقم 2

البنك:

الرقم المجاني:

األشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول:

جهات اتصال المؤسسة العامة

مساعدة العنف األسري:

المدعي العام:

اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال:
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الحيوان األليف األول

االسم:

تاريخ الميالد:

الفصيلة:

الوصف:

رقم التسجيل:

األدوية:

المشكالت الطبية:

الحيوان األليف الثاني

االسم:

تاريخ الميالد:

الفصيلة:

الوصف:

رقم التسجيل:

األدوية:

المشكالت الطبية:

الرعاية الطارئة للحيوانات األليفة
الملحق ب )تابع(

الطبيب البيطري

االسم:

الهاتف:

العنوان:

هاتف الطوارئ:

إيواء الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ

االسم:

الهاتف:

العنوان:

إرفاق صورة لكل حيوان أليف.
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 الملحق ج:
أرقام مهمة

معلومات حول المهاجرين المحتجزين والمحامين المدافعين عن 
المهاجرين في أوهايو

المكاتب الحكومية

)ICE( جهة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
كولومبوس

50 West Broad St., Ste. 306 
Columbus, OH 43215

:2017 مايو، 13العنوان الجديد اعتباًرا من 
395 East Broad St., Ste. 100

Columbus, OH 43215

كليفالند

925 Keynote Circle
Brooklyn Heights, OH 44131

 )216( 749-9200

:)USCIS( خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة

مكتب سينسيناتي الميداني
550 Main Street, Room 4001 

Cincinnati, OH 45202

مكتب كليفالند الميداني
1240 East 9th Street, Room 501 

Cleveland, OH 44199

مكتب كولومبوس الميداني

 West Broad St., Ste. 306 50
Columbus, OH 43215

:2017 مايو، 13العنوان الجديد اعتباًرا من 
395 East Broad St., Ste. 100

Columbus, OH 43215

خط USCIS الوطني لخدمة العمالء: 375-5283 )800( 1 

نظام جهة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحديد مكان المحتجزين عبر اإلنترنت: 
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do 

استخدم هذه الصفحة لتحديد مكان المحتجز الموجود حالًيا في الحجز لدى ICE، أو الذي تم إطالق سراحه من حجز ICE ألي سبب خالل آخر 60 يوًما. 
يجب إدخال "رقم األجنبي" للشخص )ويطلق عليه أيًضا "رقم A"( وبلد ميالده/ميالدها. إذا لم تكن تعرف رقم A الخاص بالشخص، يمكنك أيًضا البحث 

باستخدام االسم األول واألخير، وبلد الميالد، وتاريخ الميالد. سيؤدي البحث باالسم إلى الحصول على النتائج المطابقة فقط في النظام، لذلك قد تضطر إلى 
تجربة أشكال مختلفة من اسم الشخص )باستخدام واصلة، وإدراج اسم أخير واحد فقط، وما إلى ذلك(.

مالحظة: ال يمكن لنظام تحديد مكان المحتجزين عبر اإلنترنت البحث عن سجالت األشخاص الذينن تقل أعمارهم عن 81 عاًما.
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:)EOIR( المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة

:)CBP( الجمارك وحماية الحدود األمريكية

الملحق ج )تابع(

الخط الساخن اآللي لمعلومات القضايا
تتوفر معلومات حالة القضايا لألشخاص المدرجين ضمن إجراءات اإلبعاد على 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع. يتم طلب رقم األجنبي )رقم A( الحصول 
على المعلومات، لكن يمكن ألي شخص االتصال.

 1 )800( 898-7180

محكمة الهجرة بكليفالند
801 W. Superior Ave, Suite 13 - 100

Cleveland, OH 44113

 )216( 802-1100

Erie Station
7851 Traut Drive

Fairview, PA 16415

 )814( 474-4700

Sandusky Bay Station
709 SE Catawba Rd.

Port Clinton, OH 43452

 )419( 732-4400
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https://www.ice.gov/detention-facilities :محدد مواقع مرافق االحتجاز عبر اإلنترنت

معلومات عامة
ال يمكن للمحتجزين تلقي مكالمات واردة. إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع أحد المحتجزين لترك رسالة عاجلة، فيجب عليك االتصال برقم المنشأة وترك 

اسم الشخص المحتجز بالكامل، ورقم تسجيله األجنبي، واسمك ورقم هاتفك الذي يمكن الوصول إليه. سيحصل المحتجز على رسالتك.

الزيارة: لضمان كفاية الوقت الجتياز اإلجراءات األمنية، يجب على جميع الزائرين الوصول قبل 45 دقيقة من وقت الزيارة المحدد. يجب على الزائرين 
تقديم بطاقة إثبات هوية سارية وقابلة للتحقق من صحتها وصادرة من الحكومة األمريكية لدخول المبنى. يجب اصطحاب وصي بالغ للقاصرين الذين 

يزورون المركز )18 عاًما أو أكثر(. يجب عدم ترك القاصرين دون صحبة شخص بالغ في غرفة االنتظار أو غرفة الزيارة أو أي منطقة أخرى.

إرسال المال: اتصل بمركز االحتجاز للتعرف على إجراءات إرسال المال. إذا تلقى المحتجزون أمواالً في البريد، فسيتم نقلهم إلى منطقة المعالجة لوضع 
المال في حساباتهم. يقدم ضابط المعالجة إيصاالً باألموال المستلمة. ال ترسل نقوًدا في البريد. 

كيفية إرسال كفالة الهجرة
يتم إرسال هذه الكفالة عند وضع الشخص ضمن إجراءات اإلبعاد أثناء وجوده بالواليات المتحدة. يجب على الشخص الذي يدفع مبلغ الكفالة تقديم إثبات 

الهوية وحالة الهجرة القانونية. يتحمل هذا الشخص )الملتزم( مسؤولية التأكد من تقديم الشخص األجنبي لنفسه أمام مسؤول أو عميل هذه الوكالة عند تقديم 
طلب. للحصول على معلومات حول الكفاالت، يرجى االتصال برقم معلومات الكفاالت لمرفق االحتجاز وطلب التحدث إلى موظف الترحيل الذي يتولى 

القضية. يجب أن يكون لديك االسم األخير للمحتجز ورقم تسجيل األجنبي قبل االتصال. 

إلرسال كفالة هجرة إلى أجنبي محتجز لدى ICE، يجب إرسال الكفالة إلى مكتب ERO/ICE في كليفالند أو كولومبوس )حسب الموقع( أيام االثنين 
إلى الجمعة )باستثناء العطالت الرسمية( بين الساعة 9 صباًحا و3مساًء. الطرق المقبولة لسداد الكفالة هي الحوالة المالية أو الشيك المصدق أو الشيك 

المصرفي. يجب السداد إلى "وزارة األمن الوطني األمريكية". 

لمزيد من األسئلة حول الكفاالت، يرجى االتصال بمركز إدارة الديون: 
مركز إدارة الديون

عناية: وحدة سندات الكفالة
P.O. Box 5000; Williston, VT 05495-5000

1226-288 )802(  | فاكس: 7600-288 )802( هاتف: 

قائمة بجميع مرافق قبول الكفاالت التي تتبع ICE/ERO في الواليات المتحدة:
https://www.ice.gov/ice-ero-bond-acceptance-facilities

مراكز االحتجاز:

الملحق ج )تابع(
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الملحق ج )تابع(

مراكز االحتجاز في أوهايو:

Bedford Height City Jail
5661 Perkins Rd.; Bedford Heights, OH 44146

 )440( 786-3254

االنتظار: تقع ساحة االنتظار بجوار المبنى.

:)ERO/ICE( عمليات اإلنفاذ واإلبعاد
المكتب الميداني: 535-0510 )216 ( 

معلومات الكفالة: 535-0510 )216( 

الزيارات:

يتم تحديد موعد الزيارات حسب الطلب الفردي فقط. يجب على 
المحتجزين تحديد موعد الزيارة أيام األحد وُيسمح لهم بزيارة واحدة )1( 

لمدة 30 دقيقة في األسبوع ليتم الحصول عليها أيام األربعاء أو السبت أو 
األحد.

يجب أال تتجاوز الزيارات 30 دقيقة. في حالة سفر الزائر لمسافة تزيد 
على 25 ميالً، يجب أال تتجاوز الزيارات 90 دقيقة.

Butler County Correctional Complex
705 Hanover St.; Hamilton, OH 45011

 )513( 785-1191

االنتظار: تقع ساحة انتظار الزائرين في قطعة األرض األمامية. استدر 
يساًرا بعد الدخول إلى ساحة االنتظار.

:)ERO/ICE( عمليات اإلنفاذ واإلبعاد
خط الهاتف الرئيسي في المكتب الميداني: 568-6049 )313( 

معلومات الكفالة: 469-2900 )614( 

الزيارات:

J إلى A المحتجزين الذين تبدأ أسماؤهم األخيرة باألحرف من
السبت: 9:00–11:00 صباًحا، 1:00–5:00 مساًء، 7:00–9:00 مساًء

األربعاء: 1:00–5:00 مساًء و7:00–9:00 مساًء

Z إلى K المحتجزين الذين تبدأ أسماؤهم األخيرة باألحرف من
األحد: 9:00–11:00 صباًحا، 1:00–5:00 مساًء، 7:00–9:00 مساًء

الخميس: 1:00–5:00 مساًء و7:00–9:00 مساًء

Geauga County Safety Center
12450 Merritt Rd.; Chardon, OH 44024

 )440( 279-2009

االنتظار: تقع ساحة االنتظار في الجزء األمامي من المبنى.

:)ERO/ICE( عمليات اإلنفاذ واإلبعاد
المكتب الميداني: 568-6049 )313 ( 

معلومات الكفالة: 535-0372 )216( 

الزيارات:

سيتم نشر الساعات في كل وحدة وفي الردهة. تتوفر الساعات أيًضا على 
الموقع اإللكتروني لقسم الشريف بمقاطعة جوغا.

يسمح للمحتجزين الحصول على زيارة لمدة 60 دقيقة في األسبوع بزيادة 
قدرها 30 دقيقة.

Morrow County Correctional Facility
101 Home Rd.; Mt. Gilead, OH 43338

 )419( 947-4845

االنتظار: تقع ساحة االنتظار بجوار المبنى.

:)ERO/ICE( عمليات اإلنفاذ واإلبعاد
المكتب الميداني: 568-6049 )313 ( 

معلومات الكفالة: 469-2900 )614( 

الزيارات:

المحتجزون الرجال:
السبت: 1:00–3:00 مساًء و7:00–9:00 مساًء

المحتجزات اإلناث:
األحد: 1:00–3:00 مساًء و7:00–9:00 مساًء
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الملحق ج )تابع(

Northeast Ohio Correctional Center 
2240 Hubbard Rd.; Youngstown, OH 44505

 )330( 746-3777

االنتظار: تقع ساحة انتظار الزائرين على يسار الطريق الخاص وهي 
مميزة بعالمة.

الزيارات:

يقتصر عدد الزائرين على ستة )6( زائرين جرت الموافقة عليهم في 
المرة الواحدة. يجب الموافقة على الزائرين قبل الزيارة. البريد اإللكتروني
neohiovisit@corecivic.com، في موعد أقصاه يوم الحد قبل 

األسبوع الذي ترغب في الزيارة خالله.

الخميس، الجمعة، السبت: 5:30-3:30 مساًء

تقتصر مدة الزيارات على ساعة واحدة )1(.

Seneca County Jail
3040 South State Rte. 100; Tiffin, OH 44883

 )419( 448-5074

االنتظار: تقع ساحة االنتظار أمام المبنى.

:)ERO/ICE( عمليات اإلنفاذ واإلبعاد
المكتب الميداني: 568-6049 )313 ( 

معلومات الكفالة: 535-0372 )216( 

الزيارات:

أيام األحد:
الرجال: 8:00–10:00 صباًحا، 12:30–4:00 مساًء، 5:30-7:30 

مساًء
السيدات: 11:00-10:00 صباًحا، 8:30-7:30 مساًء

سفارة الجزائر
2118 Kalorama Rd NW

Washington, DC 20008
 )202( 265-2800

mail@algerianembassy.org
www.algerianembassy.org

سفارة البحرين
3502 International Drive NW

Washington, DC 20008
 )202( 342-1111

ambsecretary@bahrainembassy.org
http://www.mofa.gov.bh/ 

washington

سفارة جزر القمر
866 United Nations Plaza,  

Suite 418 
New York, N.Y. 10017

 )212( 750-1637
comoros@un.int

http://www.comorosembassy.org/

سفارة تشاد
2401 Massachusetts Ave NW. 

Washington,DC 20008    
 )202( 652-1312

info@chadembassy.us
http://www.chadembassy.us/

سفارة جيبوتي
1156 15th Street NW, Suite 515

Washington, DC 20005
 )202( 331-0270

http://www.djiboutiembassyus.org/

قنصلية مصر
500 North Michigan Avenue, Suite 1900

Chicago, Illinois 60611
 )312( 828-9162 / 63 / 64

في حاالت الطوارئ، يرجى االتصال بالرقم الداخلي: 
209 )بعد ساعات العمل وخالل عطالت نهاية 

األسبوع(
heba_zaki@hotmail.com

http://www.egyptinchicago.org/

سفارات وقنصليات الدول الناطقة بالعربية كلغة رسمية

سفارة إريتريا 
1708 New Hampshire Ave, N.W.

Washington, D.C. 20009
 )202( 319-1991 

embassyeritrea@embassyeritrea.org
http://www.embassyeritrea.org/

قنصلية العراق
16445 W. 12 Mile Road

Southfield, MI 48076
 )248( 423-1250

http://www.iraqiembassy.us/

قنصلية إسرائيل
500 West Madison, Suite 3100

Chicago, IL 60661
 )312( 380-8800

Consular1@chicago.mfa.gov.il
http://embassies.gov.il/chicago
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الملحق ج )تابع(

القنصل الفخري لألردن
28511 Southfield Road, Suite 203 
Lathrup Village, Michigan 48076 

 )248( 557 4377
jordan@jordanembassy.org.au

http://www.jordanembassyus.org/

سفارة الكويت
2940 Tilden Street NW

Washington, DC 20008
 )202( 966-0702

 )خط الطوارئ(262-0758 )202( 
http://www.kuwaitembassy.us/

قنصلية لبنان
1000 Town Center, Suite 2450

Southfield, MI 48075
 )248( 945-3511/2/3

info@lebanonconsulategdetroit.org
http://www.lebanonconsulate-

gdetroit.org/

سفارة ليبيا
Virginia Ave NW, Suite 400 2600

Washington, DC 20037
 )202( 944-9601

http://www.embassyoflibyadc.org/

سفارة موريتانيا 
2129 Leroy Place, NW

Washington, DC 20008
 )202( 232-5700

البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة
116 East 38th Street New York, 

N.Y. 10016
 )212( 252-0113

mauritaniamission@gmail.com
https://www.un.int/mauritania

سفارة المغرب
1601 21st Street, NW

Washington, DC 20009
 )202( 462-7979

 )القسم القنصلي(1052 499 )202( 
moroccointheUS@maec.gov.ma

http://www.embassyofmorocco.us/

سفارة ُعمان
2535 Belmont Road, N.W.

Washington DC 20008
  للخدمات1 )الرقم الداخلي 387-1980 )202( 

القنصلية(
  للطوارئ(9 )الرقم الداخلي 722-0000)571( 

inquiries@mofa.gov.om
info@omani.info

https://www.culturaloffice.info/

 الوفد الفلسطيني 
العام إلى الواليات المتحدة.

1732 Wisconsin Avenue NW
Washington, D.C., 20007

 )202( 974-6360
info@plodelegation.us

http://plodelegation.us/

سفارة قطر 
2555M St, NW 

Washington DC 20037
 )202( 274-1600

 )خط الطوارئ(320-0803 )202( 
washington@mofa.gov.qa

http://washington.embassy.qa/

سفارة المملكة العربية السعودية
601 New Hampshire Avenue, NW

Washington, DC 20037
 )202( 342-3800

 )خط الطوارئ(746-3555 )202( 
citizen@saudiembassy.net

https://www.saudiembassy.net/

سفارة الصومال
1705 DeSales St NW, Suite 300

Washington DC 20036-4421
 )202( 296-0570
 )202( 833-1523

info@somaliembassydc.net
http://www.somaliembassydc.net/

سفارة جنوب السودان
1015 31st Street NW, Suite 300

Washington, D.C. 20007
 )202( 293-7940

info@erssdc.org :لالستعالمات العامة
  للخدمات القنصلية:

consularofficedc@gmail.com
http://www.southsudanembas-

syusa.org/

سفارة السودان
2210 Massachusetts Ave
Washington, DC, 20008

 )202( 338-8565
http://www.sudanembassy.org/
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الملحق ج )تابع(

قنصلية سوريا في كندا )لم يتبق سوى واحدة في 
أمريكا الشمالية(

Suite 2806, 1111 Alberni Street
Vancouver, B.C. V6E 4V2, Canada

https://www.honoraryconsulforsyriainbc.ca/
البعثة السورية الدائمة لدى األمم المتحدة

820 Second Avenue, 15th Floor 
New York, NY 10017

 )212( 661-1313
syria.pr@outlook.com
غرفة التجارة العربية األمريكية

 نظًرا إلغالق السفارة السورية في واشنطن العاصمة مؤخًرا، تساعد
 غرفة التجارة العربية األمريكية في واشنطن العاصمة في التصديق
 على الوثائق التي تتطلب ختم السفارة السورية. يمكن العثور على

  معلومات حول هذه الخدمة على
http://syriaembassy.org./

سفارة تنزانيا
1232 22nd St. NW

Washington D.C 20037
 )202( 884-1080

 )202( 939-6125/7
ubalozi@tanzaniaembassy-us.org

http://tanzaniaembassy-us.org/

سفارة تونس
1515 Massachusetts Ave NW

Washington, DC 20005
 )202( 862-1850

info@tunconsusa.org
https://www.tunconsusa.org/

سفارة اإلمارات العربية المتحدة 
3522 International Court, NW, Suite 400

Washington, DC 20008
 )202( 243-2400

http://www.uae-embassy.org/

سفارة اليمن
2319 Wyoming Ave NW

Washington, DC 20008
 )202( 965-4760

 )خط الطوارئ(717-1066)202( 
information@yemenembassy.org
http://www.yemenembassy.org/

تستند وسيلة اإليضاح إلى بيانات التعداد التي جمعتها مؤسسة المعهد العربي األمريكي:
معظم الناطقين باللغة العربية في والية أوهايو من هذه البلدان

هناك بعض األشخاص من هذه البلدان يعيشون في والية أوهايو 
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الملحق ج )تابع(

تسجيل أطفالك المولودين بالواليات المتحدة في بلدك األصلي:
اتصل بقنصليتك أو سفارة بلدك للسؤال عن متطلباتها لتسجيل أطفالك المولودين في الواليات المتحدة. في معظم الحاالت، يتيح تسجيل 

أطفالك المولودين بالواليات المتحدة في بلدك األصلي حصولهم على جنسية هذا البلد؛ مما يعني أنه يمكن ألطفالك الحصول على جواز سفر 
من بلدك األصلي.  
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ABLE( .Advocates for Basic Legal Equality, Inc( هي شركة محاماة إقليمية غير هادفة للربح تقدم 
الدخل  ذات  والمجموعات  المنخفض  الدخل  ذوي  األفراد  لمساعدة  المدنية  الشؤون  في  الجودة  عالية  قانونية  مساعدة 
المنخفض في غرب والية أوهايو على االعتماد على الذات، وتوفير فرص العدالة والفرص االقتصادية على قدم المساواة.

ABLELawInc/

linkedin.ablelaw.org

W. Second St., Ste. 700 East 130
Dayton, OH 45402

 )937( 228-8104 | )800( 837-0814

فاكس: 535-4600 )937( 
هاتف نصي: 545-9497 )888( 

525 Jefferson Ave., Ste.525 Jef-
ferson Ave., Ste. 300

Toledo, OH 43604

 )419( 255-0814 | )800( 837-0814

فاكس: 259-2880 )419( 
هاتف نصي: 545-9497 )888( 

ablelaw.org

يمكنك تقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية 
عبر اإلنترنت من خالل خط المساعدة القانونية:

LegalAidLine.org

4/17/3M

تم تقديم الدعم لهذا الكتيب بسخاء من قبل ABLE Friends of Immigration في دايتون وتوليدو.


