
مدينة شيكاغو
مكتب العمدة لألمريكيين الجدد 

يرحب بكل فخر بجميع المهاجرين إلى وطنهم الجديد

الجموع  قوة  هو  شيكاغو  نشاط  عليه  قام  الذي  األساس  “إن 
إلى  وللوصول  جديدة  بحريات  لتتمتع  وفدت  التي  المهاجرة 
األكثر  المدينة  هي  شيكاغو  أجعل  أن  أود  أنا  جديدة.  فرص 

ترحيًبا بالمهاجرين في العالم” 
 Rahm Emanuel العمدة-

موارد للمهاجرين والالجئين بمدينة شيكاغو
يحق لجميع سكان شيكاغو، بغض النظر عن حالة الهجرة، أن يستخدموا خدمات المدينة. ولتقديم المساعدة في هذه األوقات المتسمة بعدم الوضوح، 
نظم العمدة Emanuel قوة عمل شيكاغو معك )Chicago Is With You( للتأكد من أن جميع المهاجرين والالجئين يعرفون حقوقهم ومواردهم.  

تلتزم مدينة شيكاغو بدعم جميع سكانها.
 إذا كانت لديك أي أسئلة، أو كنت ترغب في معرفة المزيد، فاتصل على الرقم 311 أو قم بزيارة الموقع

 :)Office of New Americans( اإللكتروني الخاص بمكتب األمريكيين الجدد 
www.cityofchicago.org/newamericans

المساعدة القانونية للمهاجرين
أقامت مدينة شيكاغو شراكة مع المركز القومي لتحقيق العدالة للمهاجرين 	 

Heartland Alliance’s National التابع التحاد هارتالند 
)Immigrant Justice Center لتوفير االستشارات وخدمات 

 التمثيل القانونية المجانية للمهاجرين. ُيرجى االتصال على الرقم 
 1370-660-312 أو زيارة الموقع اإللكتروني 

www.immigrantjustice.org للحصول على المزيد من 
المعلومات.  

معرفة حقوقك بصفتك مهاجًرا
لكل شخص حقوق قانونية في الواليات المتحدة، بما في ذلك المهاجرون 	 

غير الموثَّقين. أقامت المدينة شراكة مع منظمة مشروع إعادة اإلحياء 
)The Resurrection Project( وغيرها من المنظمات غير الربحية 

 لتوفير مواد وتدريبات تعليمية. ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 www.resurrectionproject.org أو االتصال على الرقم 

3062-666-312 للمزيد من المعلومات. 

البرنامج البلدي لتعريف الهوية
 	 )City Clerk’s Office( في عام 2017، سيبدأ مكتب كاتب المدينة

برنامًجا جديًدا يقدم تعريف الهوية لجميع قاطني شيكاغو، بغض النظر عن 
حالة المواطنة. سيكون تعريف الهوية هذا كافًيا إلتاحة جميع خدمات 

المدينة والعديد من المرافق الخاصة.

رعاية الصحة العقلية
 	 )Lurie Children’s Hospital( تدير مستشفى لوري لألطفال
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خدمات رعاية الصحة والسالمة العقلية. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
www.luriechildrens.org/youarenotalone الموقع اإللكتروني

 إذا كنت تبحث عن خدمات مباشرة لألطفال أو المراهقين، ُيرجى 	 
Illinois التواصل مع برنامج إلينوي لخدمات الفحص والتقييم والدعم 
   Screening, Assessment and Support Services 

 Program على الرقم 1-800-345-9049
 	Chicago Department of Public تقدم إدارة الصحة العامة بشيكاغو 

 Health خدمات الصحة العقلية للبالغين في مواقع منتشرة في أرجاء المدينة. 
يتحدث األخصائيون السريريون اإلسبانية واإلنجليزية، وتتوفر خدمات الترجمة 

بلغات أخرى. لترتيب موعد، ُيرجى االتصال على الرقم 312-744-1906.

السالمة العامة
ال تقوم شيكاغو، بصفتها مدينة تفتح أبوابها للمهاجرين، بإنفاذ سلطة قوانين 	 

الهجرة، ولن تسأل إدارة الشرطة )Police Department( عن حالة 
الهجرة الخاصة بضحايا الجرائم أو الشهود أو األشخاص اآلخرين الذين 

يطلبون المساعدة.
 للمساعدة في حاالت الطوارئ، اتصل على الرقم 911 للحصول على 	 

 مساعدة الشرطة، وللمساعدة في الحاالت غير الطارئة، اتصل على 
الرقم 311 للحصول على خدمات المدينة.

إذا كنت تظن أنك ضحية لجريمة كراهية، فاتصل على الرقم 911 على الفور، 	 
أو اتصل بلجنة العالقات اإلنسانية التابعة لمدينة شيكاغو 

 )City of Chicago Commission on Human Relations( 
على الرقم 4874-744-312. للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع 

.www.cityofchicago.org/cchr اإللكتروني
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