متثّل شبكة سان فرانسيسكو القانون ّية والتعليم ّية
للمهاجرين تعاونا رياد ّيا ما بني ّ ١٣
منظمة تقدّ م
املساعدة القانون ّية للمهاجرين واخلدمات التعليم ّية
املجتمع ّية ألهالي سان فرانسيسكو من املهاجرين.
متثّل الشبكة مهاجرين من جاليات أفريق ّية وعرب ّية
وآسيو ّية والتين ّية.

SFILEN

املناصرة املجتمع ّية

التعليم هو أقوى سالح ميكن استخدامه
لتغيير العالم ///.نيلسون مانديال

نؤمن ّأن للمهاجرين احلقّ بحياة خالية من اخلوف.
ال تزال العائلة املهاجرة في سان فرانسيسكو تعاني للحصول على املصادر واخلدمات بسبب
عوائق ثقاف ّية ولغو ّية ح ّتى اليوم .نؤمن أنّه ،وبتوفير ورشات “معرفة حقوقكم” وتناول
ّ
متمكنة من الدفاع عن ومناصرة
موضوعات متن ّوعة تتع ّلق بالهجرة ،تصبح مجتمعاتنا
حقوقها وبشكل أفضل.

املساعدة القانون ّية املتع ّلقة بالهجرة

ال ميكن للقانون أن مينح الناس احلر ّية ،بل
الناس هم من مينح القانون احلر ّية.
 ///هينري ديفيد ثورو
املطبوعة مقدّ مة من شبكة سان فرانسيسكو القانون ّية والتعليم ّية للمهاجرين
املجتمعي
مم ّولة من مكتب رئيس البلد ّية قسم تنمية االسكان
ّ
شبكة سان فرانسيسكو القانون ّية والتعليم ّية للمهاجرين ملتزمة بتقدمي
املساعدة القانون ّية املتع ّلقة بالهجرة والتعليم لسان فرانسيسكو.
للمزيد من املعلومات عن الشبكة ،الرجاء االتّصال بـ:
آنيت وانغ >>  ،٤١٥٢٨٢٦٢٠٩فرعي Annette@dscs.org >> ١١٥

نو ّفر املساعدة املتع ّلقة بالهجرة ّ
لسكان سان فرانسيسكو ذوي الدخل املتدنّي .ميكننا تقدمي
املساعدة املتع ّلقة بالعديد من قضايا الهجرة ،من مثل طلبات ّلم شمل العائلة ،وجتديد
بطاقات اإلقامة

الغرين كارد ،والتجنيس ،وقانون العنف ضدّ املرأة  ،VAWAوإجراءات اإلخالء .حتصل الشبكة على
الدعم املالي من ّ
منظمة خدمات شارع دولوريس املجتمع ّية.

تع ّلموا حقوقكم!

احصلوا على املساعدة القانون ّية!

أي من أعضاء شبكتنا
ميكن احلصول على املصادر من ّ
صين ّيون من أجل سياسات العمل اليجابي ||| CAA

 ١٧والتمعر يو لم بليس >>  ، ٤١٥٢٧٤٦٧٦٠فرعي www.caasf.org << ٣٠١
مي في اجلالية
صين ّيون من أجل سياسات العمل اإليجابي  CAAهو صوت تقدّ ّ
اآلسيو ّية الكبرى وجالية احمليط الهادئ األمريك ّية وكما هو صوتها .يدعم CAAالتغ ّير

العرقي وضمان الفرص املتكافئة للجال ّيات املل ّونة ،واحلد من
النظامي نحو تصليح الظلم
ّ
ّ
اإلعاقات اللغ ّو ّية ،ودفع حقوق املهاجرين.

كاوسا جوستا::قض ّية عادل ||| CJJC
 ٢٣٠١شارع ميشني ،رقم www.cjjc.org >> ٤١٥٤٨٧٩٢٠٣ >> ٢٠١

تساعد كاوسا جوستا املستأجرين من الطبقة العاملة واملهاجرين من أمريكا الالتين ّية
على بناء ق ّوة جماع ّية ،واحلفاظ على وزيادة فرص السكن املعقولة أجاراته وحقوق
املهاجرين ،والوقوف ضدّ التهجير وحتسني ظروف املعيشة ألعضاء جاليتنا عن طريق
السياسي ،وتنمية احلراك
تقدمي االستشارات في حقوق املستأجرين ،والتنظيم
ّ
املجتمعي ،وتنمية القيادات ضمن اجلاليات التي نخدمها.
خدمات شارع دولوريس املجتمع ّية ||| DSCS
 ٩٣٨شارع فالنسيا >> www.dscs.org >> ٤١٥٢٨٢٦٢٠٩

خدمات شارع دولوريس املجتمع ّية ّ
حي ميشني
منظمة متعددة اخلدمات مق ّرها في ّ
وتقدّ م خدمات قانون ّية ،وتوظيف ،وملجأ ،وسكن للجال ّيات املهاجرة وذات الدخل
احملدود .باإلضافة لتقدمي اخلدمات املباشرة لتلبية احلاجات األساس ّية ،نحن ملتزمون
بالعمل مع أعضاء جاليتنا في جهودها التعليم ّية والتنظيم ّية واملناصرة نحو حتقيق
االجتماعي طويل األمد.
التغيير
ّ

املركز املجتمعي الفليبيني ||| FCC
 ٤٦٨١شارع ميشني >> www.filipinocc.org >> ٤١٥٣٣٣٦٢٦٧

املجتمعي الفليبيني مساحة آمنة للعائالت الفليبين ّية اللقاء وعقد النشاطات
يو ّفر املركز
ّ
واحلصول على اخلدمات .يلتزم املركز ببناء املساهمة املجتمع ّية والريادة الشعب ّية
السياسي واملناصرة واخلدمة.
القاعد ّية في جاليتنا عن طريق التنظيم
ّ

موخيريس أونيداس إي آكتيفاس ||| MUA

 ٣٥٤٣شارع  ١٨رقم www.mujeresunidas.net >> ٤١٥٦٢١٨١٤٠ >> ٢٣
ّ MUA
تي
منظمة شعب ّية قاعد ّية من نساء مهاجرات من أمريكا الالتين ّية تتولّى ّ
مهم ّ
الفردي وبناء الق ّوة املجتمع ّية نحو العدالة االجتماع ّية واالقتصاد ّية.
دعم التح ّول
ّ
التفهم واخلصوص ّية ،ومتكني وتعليم عضواتنا لتوفير الدعم
نحقق هدفنا بخلق بيئة من ّ
االقتصادي والريادة ،والعمل على تكوين
املتبادل ،وتوفير فرص تدريب لبناء التأمني
ّ
والعمال
حتالفات متن ّوعة محل ّية وعامل ّية ،وتنظمي حمالت للفوز بحقوق املهاجرين
ّ
والنساء.

الناس املتحدة للمطالبة باحلقوق البيئ ّية واالقتصاد ّية ||| PODER
 ٤٧٤شارع فالنسيا ،رقم www.podersf.org >> ٤١٥٤٣١٤٢١٠ >> ١٢٥
مهمة تنظيم ّ
سكان ميشني وإكسيلسيور للعمل على تقدمي حلول
تتولّى ّ PODER

محل ّية للقضايا البيئ ّية التي تواجه اجلاليات ذات الدخل احملدود واجلاليات املل ّونة .نحن
نؤمن ّأن احللول ملشاكل تتع ّلق بجالية ما تكمن في وتعتمد على املشاركة الف ّعالة من
ّ
كل األطراف املعن ّية في عمل ّيات صناعة القرار ،وال بدّ من أن تكون التحسينات في
ح ّينا مبن ّية على العمل االجتماعي اجلماعي.

شبكة املناصرة األفريق ّية ||| AAN
 ٩٣٨شارع فالنسيا >> www.aansf.org >> ٤١٥٥٠٣١٠٣٢

االثنني – اجلمعة ٩:٠٠ ،صباحا –  ٥:٠٠مساء
أمهار ّية وعرب ّية وبامار ّية وفرنس ّية ولينغال ّية وبرتغال ّية واسبان ّية وسواحل ّية وتيغريغن ّية
وولوف ّية وكريول ّية هاييتي.

املركز العربي للمصادر والتنظيم إيروك ||| AROC
 ٥٢٢شارع فالنسيا >> www.araborganizing.org << ٤١٥٨٦١٧٤٤٤

االثنني – اجلمعة ٩:٠٠ ،صباحا –  ٥:٠٠مساء
عرب ّية واسبان ّية.

اآلسيو ّيون األمريك ّيون من أجل العدالة |||  - AAAJ – ALCعضو في إيجان الو
 ٥٥كولومبوس آفينيو >>www.asianlawcaucus.org << ٥١٤٨٩٦١٧٠١
االثنني – اجلمعة ٩:٠٠ ،صباحا –  ١٢:٠٠ظهرا و ١:٠٠من بعد الظهر –
٥:٠٠مساء كانتون ّية وماندارين ّية وفيتنام ّية.
التواصل القانوني آلسيويي جزر احمليط الهادئ ||| APILO
 ١١٢١شارع ميشي >> www.apilegaloutreach.org << ٤١٥٥٦٧٦٢٥٥

االثنني – اجلمعة ٩:٠٠ ،صباحا –  ٥:٠٠مساء
كانتون ّية وهند ّية ويابان ّية وكور ّية وماندارين ّية وروس ّية واسبان ّية وتغالوغ ّية وفيتنام ّية.
مركز أمريكا الوسطى للمصادر ||| CARECEN
 ٣١٠١شارع ميشي رقم www.carecensf.org << ٤١٥٦٤٢٤٤٠٠ >>١٠١

االثنني – اجلمعة ،استشارات ٩:٠٠صباحا –  ١٢:٣٠ظهرا ،مواعيد  ١:٠٠من بعد
الظهر –  ٥:٠٠مساء اسبان ّية .

خدمات شارع دولوريس املجتمع ّية ||| DSCS
 ٩٣٨شارع فالنسيا >> www.dscs.org << ٤١٥٢٨٢٦٢٠٩

االثنني – اجلمعة ٩:٣٠ ،صباحا –  ٥:٠٠مساء
اسبان ّية وفرنس ّية وإيطال ّية وبرتغال ّية.
مركز ال راسا القانوني ||| LRCL

 ٤٧٤شارع فالنسيا ،رقم >> www.lrcl.org << ٤١٥٥٧٥٣٥٠٠ ٢٩٥
االثنني – اخلميس ١٠:٠٠ :صباحا –  ١٢:٠٠ظهرا ،و ١:٠٠من بعد الظهر –
 ٤:٠٠مساء اجلمعة ١٠:٠٠ :صباحا –  ١٢:٠٠ظهرا اسبان ّية.

مركز ال راسا للمصادر املجتمع ّية ||| LRCRC
 ٤٧٤شارع فالنسيا ،رقم www.larazacrc.org << ٤١٥٨٦٣٠٧٦٤ >> ١٠٠

االثنني – اجلمعة ٩:٠٠ ،صباحا –  ٥:٠٠من بعد الظهر اسبان ّية.

