
 

 ما ھي حقوقي؟
 الحق في التقدم بطلب للحصول على كافة المزایا والخدمات

) و/أو SNAP) و/أو برنامج المعونة الغذائیة التكمیلیة (PAلمعرفة ما إذا كنت مؤھًال للحصول على مزایا المعونة العامة (
، یمكنك التقدم Medicaid) و/أو رعایة األطفال و/أو برنامج HEAPبرنامج اإلعانة على دفع تكالیف الطاقة المنزلیة (

.  إذا كنت myBenefits.ny.govبطلب إلى مكتب الخدمات االجتماعیة المعنّي بك أو إرسال طلب عبر اإلنترنت على 
المحلي أو عبر اإلنترنت عبر  الخدماتم بطلب إلى مركز تعیش في أحد األحیاء الخمس في مدینة نیویورك، یمكنك التقد

.nyc.govhraaccess . 

 الحق في التقدم بطلب للحصول على المعونة العامة الطارئة 
تحصل على  وظھرت حالة طارئة، أخبر العامل على الفور.  وإذا كنت ال ) PA(إذا كنت تحصل بالفعل على معونة عامة 

معونة عامة، فامأل طلبًا وأخبر العامل أن لدیك حالة طارئة.  سیتم إجراء مقابلة معك حول حالة الطوارئ الخاصة بك في  
 نفس الیوم.

 الحق في الخضوع لفحٍص والحصول على خدمات خاصة في حالة التعرض للعنف المنزلي 
، أو المعنويیس لدیھم، لمساعدتھم في تخطي االعتداء الجسدي أو تتوفر الخدمات المجانیة للجمیع، الذین لدیھم أطفال أو ل

، الصادرة عن فرد من أفراد األسرة أو فرد حالي أو سابق من األسرة.  ال یوجد حًدا   المعنويالتھدیدات باالعتداء الجسدي أو  
 للدخل للحصول على ھذه الخدمات.

للحصول على معلومات حول الخدمات والتي تشمل مأوى   ساعة 24یمكنك االتصال بالخط الساخن المجاني على مدار  
الطوارئ ومجموعات الدعم واالستشارة.  ستساعدك ھذه الخدمات في الحفاظ على سالمتك أنت وأطفالك.  للحصول على  

 معلومات وإحاالت إلى مقدم خدمات مكافحة العنف المنزلي المحلي المعنّي بك:

 ) HOPE )1-800-621-4673-621-800-1في مدینة نیویورك، اتصل على: 

 نیویورك، اتصل على الخط الساخن لمكافحة العنف المنزلي بوالیة نیویورك على الرقم  والیةفي أي منطقة أخرى في 
 . opdv.ny.gov@، أو الدردشة على  2121-997-844، أو إرسال رسالة على الرقم 6906-942-800-1الرقم  

عن متطلبات معینة لبرنامج المعونة العامة   اعفاءاتإذا كنت ال تشعر باألمان في المنزل، فقد تكون مؤھًال للحصول على 
)PA ( المنزلي).  اطلب زیارة مسؤول اتصال مكافحة العنفDVL للحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة (

 . االعفاءاتالحصول على ھذه 

 سؤال عن رعایة األطفال الحق في ال
یساعد برنامج معونة رعایة األطفال الوالد (الوالدین)/القائمین بالرعایة الذین یحتاجون إلى رعایة األطفال أثناء العمل، أو 
البحث عن عمل، أو حضور برنامج تعلیمي أو تدریبي وظروف محددة أخرى، على دفع بعض تكالیف رعایة األطفال أو  

 كلھا.
 

.  إذا كنت تعیش  مجموعة االستمارات الالزمةیمكنك التقدیم عن طریق االتصال أو زیارة المنطقة المحلیة المعنّیة بك وطلب 
)،  PA) أو تتقدم بطلب للحصول على المعونة العامة (PAفي مدینة نیویورك وكنت مسجًال للحصول على المعونة العامة ( 

ي.  إذا كنت تتقدم فقط بطلب للحصول على معونة رعایة األطفال، فاتصل بخط المحل خدماتفاتصل أو قم بزیارة مركز ال
 . 311المساعدة الخاص بمدینة نیویورك على الرقم 

 الحق في الحصول على خدمات لغویة مجانیة 
 تتوفر خدمات المساعدة اللغویة المجانیة لبرامج المزایا والخدمات. 

 كافٍ الحق في تلقي إشعار كتابي قبل وقٍت 
التي تقدمت بطلب للحصول علیھا، أو قررت أنھ یجب تقلیل المزایا  المزایاإذا وجدت المنطقة أنك غیر مؤھل للبرنامج وتلقي 

، فستتلقى إشعاًرا كتابیًا یخبرك عن طلبك و/أو أي تغییرات على المزایا المقدمة إلى  ملفكالمقدمة إلیك، أو أنھ یجب إغالق 
 أسرتك.

 اع العادلة  حقوق جلسة االستم
) أو برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة PAیحق لك طلب عقد جلسة استماع عادلة إذا تم حرمانك من مزایا المعونة العامة (

)SNAP) أو برنامج اإلعانة على دفع تكالیف الطاقة المنزلیة (HEAP أو برنامج (Medicaid   أو معونة رعایة الطفل، أو
اخرى معینة صادرة عن منطقة الخدمات   اتعلیقھا أو تخفیضھا، أو إذا كنت ال توافق على قرارإذا تم إیقاف مزایاك أو ت

 االجتماعیة.
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