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 أسئلة وإجابات

 الكتاب الثالث
 ما ینبغي علیك معرفتھ 
 إذا كان لدیك أمر طارئ
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إذا كنت كفیفاً أو معاقاً بصریاً بشكل كبیر وتحتاج إلى طلب أو إلى ھذه التعلیمات بصیغة بدیلة، 
 تتوفر الصیغ البدیلة التالیة: یمكنك طلبھم من دائرة الخدمات االجتماعیة الخاصة بك. 

 طباعة بخط كبیر؛ •

 صیغة إلكترونیة (ملف إلكتروني قابل للقراءة اآللیة من الشاشة)؛ •

 صیغة صوتیة (تفریغ صوتي للتعلیمات أو أسئلة الطلب)؛ و •

   بریل، إذا أكدت أن الصیغ البدیلة األخرى ال تفدك. •

و إلكترونیاً أو صوتیاً من الطلب والتعلیمات متوفرة أیضاً للتحمیل بخط كبیر أ
www.otda.ny.gov أوwww.health.ny.gov.   یرجى اإلحاطة بأن الطلبات المتوفرة

ي غیر للتقدیم فال بد من تقدیم طلب كتاب  بصیغة صوتیة أو بریل ھي لألغراض المرجعیة فقط.
البدائل المذكورة.  غذا كنت بحاجة إلى ترتیبات أخرى یرجى االتصال بدائرة الخدمات 

 االجتماعیة الخاصة بك.
 

 اقرأ أیضاً 
 
 
 
 

 

 و
 
 

 
 

 

 احتفظ بھذا الكتاب الستخدامھ في المستقبل

 )LDSS-4148A-ARالكتاب األول (
 "ما ینبغي علیك معرفتھ بشأن 

 "حقوقك ومسؤولیاتك

 )LDSS-4148B-ARالكتاب الثاني (
 "ما ینبغي علیك معرفتھ عن 

 "برامج الخدمات االجتماعیة

http://www.otda.ny.gov/
http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/


LDSS-4418C-AR (Rev. 10/09   ) 
 

 1

 

 الحاالت الطارئة
 

آما يتعين . الموظفين، هو أن تتحدث مع أحد طارئةالشيء األول الذي يتعين عليك فعله، إذا سمح لك الوقت في حال حدوث حالة 
أو إن لم تعمل االقتراحات األخرى الموجودة في هذا الكتاب / والطارئةحالة ال قيامك بمعالجة  بعدالموظفينعليك الحديث مع أحد 

  .  التي تمر بهاالطارئةحالة العلى معالجة 
 
  ؟ ةارئالحالة الطما هي . س
 

 ": الحالة الطارئة" بعض األمثلة على .الحالة الطارئة هي حاجة عاجلة أو ظرف يتطلب االهتمام الفوري
 

 . كون مشردًاأن ت •
 .لديك القليل من الطعام أو ليس لديك أي طعام •
 .  الدفع لقاء خدمات الرعاية الطبية التي تحتاجهاكلديك احتياجات طبية طارئة وال يمكن •
 . ة الرحيل فورًا وفي غضون األيام القليلة القادمكأن يقوم المؤجر الذي تقطن لديه بتسليمك أوراق لطردك أو أن يخبرك أنه يجب علي •
 . ال يوجد لديك الوقود الستخدامه في التدفئة في فترات البرد •
 . قطع الخدمات العامة التي تتلقاها، أو تم اتخاذ قرار بشأن قطعها أو أنك تلقيت إخطارًا بالقطع •
نف أو اإليذاء وأن يكون تم الجسدي أو الجنسي، العنف النفسي، أو تهديدات للتعرض للع رضت أنت أو أحد أفراد عائلتك لالعتداءأن تكون قد تع •

 . د العائلةاارتكاب هذه األفعال من قبل أحد أفر
 . يتوفر لديك القليل من الدخل أو ال يتوفر لديك أي دخل، أو يتوفر لديك القليل من المصادر أو ال يتوفر لديك أي مصادر •
 . إلضافة إلى التدفئة والخدمات والهاتفأو الرهن العقاري باإجمالي دخلك ومصادرك أقل من إجمالي اإليجار الذي تدفعه  •

 
 التي  الطارئةةال الح بشأنمقابلتك اليوميجب علينا إنه ، ف لديك حالة طارئةوأبلغتنا اليوم بوجودالمعونة المؤقتة،  قد تقدمت بطلب للحصول على إذا آنت
 إذا آنت.  قرارنا بشأن حالتك الطارئة نقوم اليوم بإبالغك خطيًا ب يجب أنآما.  قوم بمواجهة احتياجات الحالة الطارئة التي تمر بها اليوم أو أن نتمر بها

، لمواجهة الحالة الطارئة التي تمر بها على وجه السرعة، وآنت مؤهًال ")فود ستامبس(" مخصصات قسائم الطعام قد تقدمت بطلب للحصول على 
ك الطلب، وآذلك سيتم تسليم اإلخطار في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم فسوف يكون موعد تلك المقابلة في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم

  .الطلب
 

إذا آان يتوفر لديك القليل من الطعام أو ال يتوفر لديك أي طعام، أو إن لم يكن لديك نقود آافية لشراء الطعام، فإنه يتعين عليك تقديم طلب للحصول 
  . على مخصصات قسائم الطعام في الحال

 
 ؟  للحالة الطارئةأقدم طلبًا للحصول على المعونة المؤقتةآيف   .س

  
  . في الحال المعونة المؤقتة ثم واجهت حالة طارئة، فقم بإبالغ أحد الموظفين آنت تتلقىإذا   .ج

    
ن تتم مقابلتك بشأن الحالة الطارئة التي يكون لديك الحق في أ.  بحالة طارئةر المعونة المؤقتة، فقم بتعبئة طلب وأبلغ أحد الموظفين أنك تملم تكن تتلقىإن   

  .تمر بها في نفس اليوم
  

سوف يحتاج . يجب عليك التعاون مع أحد الموظفين لمعرفة إذا ما آان بإمكانك الحصول على المساعدة في الحال لمواجهة الحالة الطارئة التي تمر بها  
 قبل أن تتمكن من عليها أحد الموظفين بإبالغك بالمعلومات التي ستحتاج إلى الحصول سوف يقوم. الموظف لمعرفة تفاصيل الحالة الطارئة التي تمر بها

على سبيل المثال، إذا قلت بأنك قد تلقيت إخطارًا بالطرد، فسوف يطلب منك الموظف رؤية . الحصول على المساعدة لمواجهة الحالة الطارئة التي تمر بها
  . هذا اإلخطار
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سوف يحتاج . المقبولقد يتعين عليك أيضا إثبات حصولك على وضع األجنبي . د أسرتك اآلخريناات بشأن هويتك وهوية أفرسوف يطلب منك تقديم إثب

الموظف أيضا إلى معرفة ما إذا آان لديك أي دخل أو مصادر، مثل الحسابات المصرفية أو أي نوع من المساعدة متاح لك يمكن استخدامه في الحالة 
  . هاالطارئة التي تواجه

  
  . إن لم تتمكن من الحصول على المعلومات أو إثباتها، فيجب أن يقوم أحد الموظفين بمساعدتك للحصول على تلك المعلومات أو إثباتها

  
لمساعدة ووقت فسوف تتلقى إخطارًا يبلغك بنوع وآمية اإذا تمت المصادقة على طلبك للحصول على المساعدة لتلبية احتياجات الحالة الطارئة التي تمر بها، 

  . الحصول عليها
 
  هل يتم توفير الطعام أيضا من خالل المعونة المؤقتة للحالة الطارئة؟   .س
  
مثل بنك الطعام، (آخر " مصدر"سوف تعمل المعونة المؤقتة على توفير االحتياجات الفورية آمنحة لتلبية احتياجات الطعام إذا لم يكن هناك أي    .ج

  . تلبية احتياجات الطعام في ظل الحالة الطارئة ل)قسائم الطعام المعجلة
 
  أو مخصصات قسائم الطعام؟ /آيف أعلم في حال تمت المصادقة على طلبي للحصول على المعونة المؤقتة للحالة الطارئة و  .س
  
حول االحتياجات أو الوضع الناجم عن الحالة يجب أن نقوم بإبالغك خطيًا بقرارنا بشأن الحالة الطارئة التي تمر بها في نفس اليوم الذي تبلغنا فيه   .ج

نظر في طلبك بصورة عاجلة، ، وآنت مؤهًال لل")فود ستامبس("مخصصات قسائم الطعام قمت بتقديم طلب للحصول على إذا . الطارئة التي تمر بها
خطار في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم فسوف يكون موعد تلك المقابلة في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديمك الطلب، وآذلك سيتم تسليم اإل

  .الطلب
  
 فورًا؟ ") فود ستامبس(" الحصول على مخصصات قسائم الطعام يمكننيهل   .س
 
ه سمى هذت . طلبكبعد قيامك بتقديمأيام ) 5( خمسة غضونفي ") فود ستامبس(" الحصول على مخصصات قسائم الطعام قد يكون بإمكانكنعم،    .ج

  .)فود ستامبس(قسائم الطعام  لمخصصات اءات العاجلةباإلجراإلجراءات 
 

 :و") فود ستامبس("خصصات قسائم الطعام  وذلك إذا آنت مؤهًال للحصول على ملإلجراءات العاجلةقد يكون باإلمكان معاملة طلبك وفقًا 
 

 آدخل إجمالي$ 150 مبل أقل منلديهم ن سوف يكوو نقدًا أو ما يعادلها من المصادر األخرى$ 100أفراد أسرتك مبلغ أقل من آان لدى  •
 أو؛ وم فيه بتقديم طلبكخالل الشهر الذي تق

تدفعه آان دخلك والمصادر المتوفرة لديك، أي النقود والحسابات المصرفية وشهادات االدخار والمبالغ المقطوعة، أقل من اإليجار الذي  •
  أو، أو الرهن العقاري باإلضافة إلى التدفئة والخدمات والهاتف

 دوالر من السيولة وآان دخلك الوحيد للشهر الذي قمت فيه 100ما ال يزيد عن آنت مهاجرًا أو عامًال في الزراعة الموسمية ولديك  •
بعد قيامك في غضون األيام العشرة $ 25حديثًا، ولن يتجاوز إجمالي دخلك مبلغ ) 2قد تم إنهاؤه قبل تقديم الطلب، أو ) 1بتقديم الطلب 

 . طلب للحصول على قسائم الطعامبتقديم ال
 

وفقًا ) فود ستامبس(قد نفذ طعامك آي تتم معاملة طلبك للحصول على مخصصات قسائم الطعام كون يليس من الضروري أن : مالحظة
  . لإلجراءات العاجلة

 
 
  ماذا لو آنت بال مأوى أو على وشك أن أصبح بال مأوى؟   .س
 
  :قد تستطيع الحصول على المساعدة  .ج
 

 . للبقاء في منزلك الحالي •
 الزوج أو الزوجة أو، األقارب المسئولون قانونيًايشمل ". األقارب المسئولين قانونيًا"للدفع لك وألسرتك للمكوث مع شخص ال يكون من أحد  •

 .  والعشرين عامًا، أحد األبوينةإذا آنت دون سن الواحد
 . دق أو نزل رخيص بشكل مؤقت في حال عدم توفر مكان سكن آخر مناسبإلجراء الترتيبات لك ولعائلتك للمكوث في مأوى، فن •
 . للدفع ألحد المطاعم عندما ال يتوفر لديك ولدى عائلتك أدوات الطبخ بينما ال تقدم لكم الوجبات في المكان الذي تقيمون فيه •
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 أسرتك، بغض النظر عما إذا آنت أنت أو هم تقيمون بشكل إليجاد مكان آمن لإلقامة فيه إذا تعرضت أنت أو فرد من أفرادالتخاذ الترتيبات  •

لالعتداء الجسدي أو الجنسي، العنف النفسي، أو تهديدات للتعرض للعنف أو اإليذاء وأن يكون تم ارتكاب هذه شرعي في الواليات المتحدة، 
 . فعال من قبل أحد أفردا العائلة أو من قبل شريك عاطفي حالي أو سابقاأل

 .  تخزين األثاث الخاص بك وحاجاتك الشخصية التي تكون بحوزتك عند طردك أو عندما يتوجب عليك الرحيلللدفع لقاء •
 . للدفع لقاء تكاليف التنقل، وديعة أو اتفاقية الضمان الالزمة لإليجار، أو أجرة الوسيط التجاري أو السمسار •
 . للدفع لألدوات المنزلية الالزمة لفتح المنزل •
 . وم بأخذ أطفال إلى ومن المدرسة بينما تكون أسرتك تقيم في مسكن طارئللدفع لك آي تق •
 . للدفع لقاء تكاليف التنقل عندما تقوم باالنتقال إلى مسكن طارئ أو بين مواضع السكن الطارئ •

 
  ماذا لو آان لدي احتياجات طارئة للحصول على التدفئة والخدمات العامة؟   .س
 
) المستخدم للنفط، الكيروسين والبروبان( أو أقل من ربع برميل الوقود  لـك أو آانت تتوفر لديك آمية من وقود التدفئة تكون مساويةإذا نفذ وقود التدفئة لدي  .ج

 قد عليهاأو آانت الخدمات العامة التي تحصل ) إمدادات الحطب والفحم(آان لديك إمدادات من وقود التدفئة سيكفي ألقل من عشرة أيام الخاص بأسرتك أو 
  . قطعت أو على وشك االنقطاع، فقد يكون بإمكانك الحصول على المساعدة

 
 .  المؤقتة وآان لديك حالة طوارئ متعلقة بالتدفئة أو الخدمات العامة، فتحدث إلى أحد الموظفينالمعونةتتلقى  آنتإذا  •
 كقد تقوم الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية بتحويل.  التي تتبع لها المؤقتة، فاتصل بالدائرة المحلية للخدمات االجتماعية المعونةآنت ال تتلقىإذا  •

إذا آنت تعيش في مدينة نيويورك، فقم باالتصال على . إلى المكتب المحلي لبرنامج المساعدة في دفع مصاريف الطاقة المنزلية الذي تتبع له
 يقوم مرآز الدعم الوظيفي المحلي بتحويلك إلى مكتب برنامج المساعدة في قد. مرآز الدعم الوظيفي المحلي الذي تتبع له أو قم بزيارة المرآز
 . دفع مصاريف الطاقة المنزلية الذي تقدمه وآالة التنمية المجتمعية

-1ني  الطارئة، فاتصل على الرقم المجاإن لم تكن متأآدًا بشأن الجهة التي تحصل منها على المساعدة للحصول على التدفئة أو الخدمات العامة •
800-342-3009. 

 
  لدي احتياجات طبية طارئة؟  لو آانتذاما  .س
 
إذا آنت تمر في  . تلك الرعاية لم تكن قادرًا على تسديد تكاليف الطارئة، حتى ولوالرعايةيشترط قانون والية نيويورك على المستشفيات أن تقدم لك   .ج

  . 911ئة باالتصال على الرقم حالة طبية طارئة، فاطلب الحصول على الرعاية الطبية الطار
 

. أنه قد يتعين على المستشفيات تقديم الرعاية غير الطارئة التي قد تكون بحاجتها إذا آان دخلك دون مبلغ معينآذلك يقضي قانون والية نيويورك 
  . لمستشفيات أن تأخذها منك لقاء تقديم هذه الرعايةقانون بتقييد المبالغ التي يمكن ليقوم ال

 
ولكنك لم تحصل  للمخصصات  مشترآةعريفتبطاقة مت بتقديم طلب للحصول على طبية في الحال، وقال الرعايةنت مريضًا وبحاجة إلى إذا آ
 .وأن هذا الطلب ما زال معلقًا) المديكيد(ك قمت بتقديم طلب للحصول على المعونة الطبية  فينبغي عليك إخطار طبيبك بأنعليها،

 
للحصول قيامك بتقديم طلب  قبل  مدة تصل إلى ثالثة شهور التي تلقيتها خاللرعايةتسديد الفواتير الطبية للبرنامج مديكيد بم اإلمكان أن يقوقد يكون ب

 .  إذا آان لديك فواتير طبية قمت بتسديدها أو لم تسددها بعدأحد الموظفينتذآر أن تبلغ .  على معونة مديكيد
 

 للحصول على معونة مؤهلة/  مؤهًالتكونين/ فقد تكون من الزوار المؤقتين غير المهاجرين  ئق، أو آنتأحد األجانب ممن ليس لديهم وثاإذا آنت 
  . تتلقينها إذا آنت حامًال أو آنت بحاجة للعالج من وضع طبي طارئ/ المديكيد لمساعدتك في تغطية تكاليف الرعاية الصحية التي تتلقاها

 
قد يكون باإلمكان أن يعمل برنامج معونة المديكيد على تسديد تكاليف الرعاية الطبية التي تتلقاها خارج الدولة إذا آنت بحاجة للرعاية الطبية الطارئة 

امج معونة المديكيد إذا آان الطبيب، المرفق الصحي أو الشخص الذي يقوم بتقديم الرعاية مسجًال في برنافر في دولة أخرى، ولكن ليس سبينما آنت ت
  . في والية نيويورك
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 ماذا لو آان هناك حاجة لخدمات الطوارئ لحماية البالغين، األطفال أو غيرهم من أفراد العائلة؟  .س

 
 .  ت ال يشترط وجود حد للدخل للحصول على أي من هذه الخدما. الحصول عليها عند تعرضك لحالة طارئةيمكنكفيما يلي بعض الخدمات التي    .ج
 

فضًال عن ذلك، يمكنك الحصول على  الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية التي تتبع لها مساعدتك، يكون بإمكان مدينة نيو يورك، فقد خارجإذا آنت تعيش 
 .المساعدة عند االتصال على األرقام المدرجة فيما يلي

   
لكل ") بورو(" أرقام الهاتف الخاصة بمنطقتك  أو قم بالبحث عن له الذي تتبع الوظيفيدعمال مدينة نيويورك، فاتصل أو قم بزيارة مرآز في إذا آنت تعيش  

اتصل على  . في مدينة نيويوركفي صفحات أرقام المكاتب الحكومية في دليل الهاتف) ACS(أو إدارة خدمات األطفال) HRA(من إدارة الموارد البشرية 
  . الحصول على المساعدة من خالل االتصال باألرقام المذآورة أعالهأيضًابإمكانك . عدة التي تحتاج إليهاالرقم المدرج الخاص بالجهة التي تقدم المسا

 
لذين هم بحاجة لمأوى لتعرضهم للعنف يطلب من األسر واألفراد اقد بينما ال يوجد شروط لحدود الدخل من أجل الحصول على خدمات العنف المنزلي، 

  . ف المأوى حسب دخلهم الشخصي والمصادر المتوفرة لديهمالمنزلي أن يساهموا في تكالي
 

 . لألطفال دون سن الثامنة عشرة ممن تعرضوا للعنف أو سوء المعاملة، وآذلك لعائالتهم  تقدم الخدمات - حماية الطفل •
 

سجل المرآزي لالعتداء على األطفال القم باالتصال على ف سوء المعاملة، أولالعتداء ما طفل يهة لالشتباه في تعرض إذا آان لديك أسباب وج
 حسبما  إذا تم تسجيل تقرير ما، فسيتم عمل تحقيقات و، .3720-342-800-1 على الرقم المجانيوتعرضهم لسوء المعاملة على مستوى الوالية 

 ).األطفال(يقتضي األمر، سيتم تقديم الخدمات للعائلة لحماية الطفل 

 إذا آانت لديك سجل المرآزي لالعتداء على األطفال وتعرضهم لسوء المعاملة على مستوى الواليةلى الأن تقوم باالتصال ع أيضامن المناسب 
 لمناقشة 3720-342-800-1يمكنك االتصال على الرقم المجاني .  أحد مرافق رعاية األطفالمخاوف حول اعتداء محتمل أو اهمال قد حدث في

 .رعاية األطفالبرنامج حقيق في ، فسيتم عمل ت إذا تم تسجيل تقرير ما.مخاوفك

، فهناك رقم محلي يمكنك االتصال ) والمناطق المجاورةسيراآيوز (غاا أونوندمقاطعةأو ) روتشستر والمناطق المجاورة( مونرو مقاطعةإذا آنت في 
في  5690-461 هذا الرقم هو. ية األطفالأحد مرافق رعاعتداء على طفل ما أو سوء معاملته سواء داخل عائلة أو االعليه إذا آان لديك مخاوف حول 

 .غااأونوند في مقاطعة 9701-422مقاطعة مونرو و 

إذا لم . إذا آنت حامًال أو لديك مولود عمره خمسة أيام أو أقل وال تشعرين أنه بإمكانك االعتناء بطفلك، فقومي بالتحدث إلى أحد الموظفين في الحال
فإليجاد وسيلة قد توفر  ،ى أحد الموظفين، أو إذا آنت ما زلت تشعرين بعدم القدرة على رعاية مولودكيكن بمقدورك، لبعض األسباب، الحديث إل

 SAFE-505-866-1صلي على الرقم المجاني لقانون حماية الرضيع المهمل للمعلومات والتحويل على الرقم الحماية لك ولطفلك، ات
  (1-866-505-7233) .  

 
 الخدمات التي تقدم للطفل واألسرة إلبقاء األسرة معًا بأمان ولمنع حدوث التبني المؤقت، أو إلعادة الطفل من التبني – رةالخدمات الوقائية للطفل واألس •

قد يكون تقديم النقود أو البضائع أو المأوى أو غيرها من األغراض الضرورية الطارئة جزًء من الخدمات . المؤقت بأمان وبأسرع وقت ممكن
 . تحدث إلى أحد الموظفين بهذا الشأن. لعائلةالوقائية للطفل وا

 
 عامًا أو أآثر والذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية، والذين 18 الخدمات المقدمة لألشخاص البالغين من العمر – الخدمات الوقائية للبالغين •

ة أنفسهم، والذين ال يوجد أحد قادر على أو راغب تعرضوا لإليذاء أو يواجهون خطر التعرض لإليذاء، والذين يكونون غير قادرين على حماي
 .بمساعدتهم

 
 تقرير حول وجود اشتباه بسوء معاملة أشخاص بالغين، إهمال أو استغالل، الرجاء االتصال مباشرة بوحدة الخدمات الوقائية  تقديم إحالة أولعمل

) 6اضغط على الخيار رقم  (3009-342-800-1 االتصال على الرقم المجاني يمكنك. للبالغين في الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية التي تتبع لها
  .للحصول على رقم الهاتف الذي يمكنك من خالله الوصول إلى الوحدة المحلية للخدمات الوقائية للبالغين في منطقتك

 
وأفراد آخرين من العائلة، سواء لديهم أطفال أم ال،  خدمات تقدم للعائلة – )باإلساءةاإلساءة الجسدية أو النفسية أو التهديد (العنف المنزلي  •

بينما ال يوجد شروط لحدود الدخل  .لمساعدتهم بخصوص مشاآل تتعلق باإلساءة الجسدية أو النفسية، أو التهديد بالتعرض لإلساءة الجسدية أو النفسية
مأوى لتعرضهم للعنف المنزلي أن يساهموا في تكاليف المأوى لللحصول على خدمات العنف المنزلي، قد يطلب من األسر واألفراد ممن هم بحاجة 

 . حسب دخلهم الشخصي والمصادر المتوفرة لديهم
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سوف تساعد هذه الخدمات في . يمكنك االتصال على مدار الساعة للحصول على المعلومات حول مأوى الطوارئ، مجموعات الدعم، واالستشارة
 لخدمات العنف المنزلي في منطقتك، يمكنك االتصال مجانًا حصول على المعلومات والتحويل للمزود المحليلل. على سالمتك وسالمة أطفالكالحفاظ 

  :  ساعة24باألرقام التالية على مدار 
 

 HOPE (1-800-621-4673)-621-800-1 بالرقم ، اتصلفي مدينة نيويورك
 

 6906-942-800-1 الرقم ساخن لإلبالغ عن العنف األسري علىنيويورك الوالية اتصل بخط ، منطقة أخرى في والية نيويوركأي وفي 
 .)6908-942-800-1، يرجى االتصال على الرقم للمتحدثين باللغة اإلسبانية(

 
 .للحصول على هذه المعلوماتالترتيبات الالزمة لك ن يقوم بأنه يمكن ألحد الباحثين االجتماعيين العاملين في تقديم الخدمات أآما 

 
   آنت بحاجة لخدمات رعاية الطفل في وضع الطوارئ؟ ماذا لو  .س
  
، إذا آانت األسرة تتلقى المعونة المؤقتة أو آان دخلهم ضمن الحدود )األوصياء(للوصي )/ الوالدين(قد تكون خدمات رعاية األطفال متوفرة ألحد الوالدين   .ج

عن المنزل لوقت طويل من النهار بسبب الوصي غائبًا / حاالت التي يكون فيها الوالدالمسموح بها، في أحد األوضاع الطارئة التي تكون مدتها قصيرة مثل ال
هذا بالطبع يعتمد على ما إذا . األعمال المنزلية ألحد األقارب من آبار السن أو المعاقين/ أشياء مثل الطرد، البحث عن سكن أو تقديم خدمات العمل الروتيني

 إذا ما آانت الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية التي تتبع لها تقوم أحد الموظفيناسأل . المحلية للخدمات االجتماعيةآان هناك أموال متوفرة لدى الدائرة 
  .هذه الظروفمثل معونة رعاية الطفل في تسديد تكاليف ب

 
 مدينة نيويورك، في إذا آنت تعيش  . لها أو قم بزيارتها مدينة نيويورك، فقم باالتصال بالدائرة المحلية للخدمات االجتماعية التي تتبعخارج إذا آنت تعيش 

) HRA(لكل من إدارة الموارد البشرية ") بورو(" أرقام الهاتف الخاصة بمنطقتك  الوظيفي الذي تتبع له أو قم بالبحث عندعمالفاتصل أو قم بزيارة مرآز 
اتصل على الرقم المدرج الخاص بالجهة التي  . في مدينة نيويوركدليل الهاتففي صفحات أرقام المكاتب الحكومية في ) ACS( أو إدارة خدمات األطفال

  . تقدم المساعدة التي تحتاج إليها
 
  عدة الطارئة؟ اهل يمكنني الحصول على المساعدة للتواصل إذا آنت أعاني من إعاقة ما عندما أطلب الحصول على المس  .س
  
لطوارئ دون االقتصار عليها، يجب أن تقوم الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية التي تتبع لها بتقديم المساعدات في جميع األوقات، بما في ذلك حاالت ا. نعم  .ج

بشكل أو الخدمات المساعدة، التي قد تشمل، ولكنها ال تقتصر على، المترجمين، لتسهيل مهمة التواصل مع األشخاص الذين يعانون من إعاقة /الضرورية و
عندما تقوم الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية بتوفير أحد المترجمين، فإنه ال يمكن .  التواصل يتم مع أشخاص ال يعانون من إعاقاتفعال آما لو آان

  . مطالبتك بالدفع للمترجم
  
   هل يمكنني إحضار أحد األقارب أو األصدقاء لتقديم المساعدة في الترجمة؟   .س
  
ات االجتماعية التي تتبع لها لألشخاص الصم أو الذين يعانون من إعاقة سمعية أو نطقية باستخدام أحد األقارب أو األصدقاء قد تسمح الدائرة المحلية للخدم  .ج

  .  المترجم الخاص بهمإحضارمتلقي الخدمات / لتقديم المساعدة في الترجمة، ولكنها قد ال تطلب من مقدمي الطلبات
 
تحديد موعد لي بسبب عدم التمكن من عمل تسهيالت معقولة في اليوم الذي أقدم فيه طلب للحصول على المساعدة إذا آنت أعاني من إعاقة وتمت إعادة   .س

  الطارئة، فهل ما زال بإمكاني الحصول على الخدمات الطارئة؟ 
  
  . ة لألشخاص من ذوي اإلعاقاتأن تقوم أيضا بتلبية الخدمات الطارئنعم، يجب على الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية التي تتبع لها   .ج
  
  ؟  للحالة الطارئةالمعونة المؤقتةماذا يحدث لو تم رفض طلبي للحصول على   .س
  
ال يمكنك الحصول على المساعدة لمواجهة الحالة الطارئة التي تمر بها، فسوف إذا قام احد الموظفين بتحديد أن الوضع الذي تمر فيه ليس وضعًا طارئًا وأنه   .ج

للحصول على المساعدة  فقط أنه تم رفض طلبك اإلخطارسوف يقصد من هذا . مك إخطارًا خطيًا في نفس ذلك اليوم يخبرك بذلك وبأسباب ذلكيتم تسلي
ة حالة الطوارئ التي تمر بها، فيمكنك هإذا شعرت أنه ما آان ينبغي رفض طلبك للحصول على المساعدة لمواج. لمواجهة الحالة الطارئة التي تمر بها

 . بشكل طارئإنصافالمطالبة بعقد حلقة نقاش للوآالة أو عقد جلسة 
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