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املطبوعة مقّدمة من شبكة سان فرانسيسكو القانونّية والتعليمّية للمهاجرين
ممّولة من مكتب رئيس البلدّية قسم تنمية االسكان املجتمعّي

شبكة سان فرانسيسكو القانونّية والتعليمّية للمهاجرين ملتزمة بتقدمي 
املساعدة القانونّية املتعّلقة بالهجرة والتعليم لسان فرانسيسكو.

للمزيد من املعلومات عن الشبكة، الرجاء االّتصال بـ:
Annette@dscs.org >> آنيت وانغ << ٤١٥٢٨٢٦٢٠٩، فرعي ١١٥

متّثل شبكة سان فرانسيسكو القانونّية والتعليمّية 
للمهاجرين تعاونا ريادّيا ما بني ١٣ منّظمة تقّدم 

املساعدة القانونّية للمهاجرين واخلدمات التعليمّية 
املجتمعّية ألهالي سان فرانسيسكو من املهاجرين. 
متّثل الشبكة مهاجرين من جاليات أفريقّية وعربّية 

وآسيوّية والتينّية.

املناصرة املجتمعّية

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

نؤمن أّن للمهاجرين احلّق بحياة خالية من اخلوف.
ال تزال العائلة املهاجرة في سان فرانسيسكو تعاني للحصول على املصادر واخلدمات بسبب 

عوائق ثقافّية ولغوّية حّتى اليوم. نؤمن أّنه، وبتوفير ورشات “معرفة حقوقكم” وتناول 
موضوعات متنّوعة تتعّلق بالهجرة، تصبح مجتمعاتنا متمّكنة من الدفاع عن ومناصرة 

حقوقها وبشكل أفضل.

املساعدة القانونّية املتعّلقة بالهجرة

ال ميكن للقانون أن مينح الناس احلرّية، بل 
 الناس هم من مينح القانون احلرّية. 

/// هينري ديفيد ثورو
نوّفر املساعدة املتعّلقة بالهجرة لسّكان سان فرانسيسكو ذوي الدخل املتدّني. ميكننا تقدمي 

املساعدة املتعّلقة بالعديد من قضايا الهجرة، من مثل طلبات لّم شمل العائلة، وجتديد 
بطاقات اإلقامة

الغرين كارد، والتجنيس، وقانون العنف ضّد املرأة VAWA، وإجراءات اإلخالء. حتصل الشبكة على 
الدعم املالي من منّظمة خدمات شارع دولوريس املجتمعّية.



حقوقكم! تعّلموا 
CAA ||| صينّيون من أجل سياسات العمل اليجابي

www.caasf.org >> ١٧ والتمعر يو لم بليس << ٤١٥٢٧٤٦٧٦٠ ، فرعي ٣٠١
صينّيون من أجل سياسات العمل اإليجابي CAA هو صوت تقّدمّي في اجلالية 

اآلسيوّية الكبرى وجالية احمليط الهادئ األمريكّية وكما هو صوتها. يدعمCAA التغّير 
النظامّي نحو تصليح الظلم العرقّي وضمان الفرص املتكافئة للجالّيات امللّونة، واحلد من 

اإلعاقات اللغّوّية، ودفع حقوق املهاجرين.

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

تساعد كاوسا جوستا املستأجرين من الطبقة العاملة واملهاجرين من أمريكا الالتينّية 
على بناء قّوة جماعّية، واحلفاظ على وزيادة فرص السكن املعقولة أجاراته وحقوق 

املهاجرين، والوقوف ضّد التهجير وحتسني ظروف املعيشة ألعضاء جاليتنا عن طريق 
تقدمي االستشارات في حقوق املستأجرين، والتنظيم السياسّي، وتنمية احلراك 

املجتمعي، وتنمية القيادات ضمن اجلاليات التي نخدمها.

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

خدمات شارع دولوريس املجتمعّية منّظمة متعددة اخلدمات مقّرها في حّي ميشني 
وتقّدم خدمات قانونّية، وتوظيف، وملجأ، وسكن للجالّيات املهاجرة وذات الدخل 
احملدود. باإلضافة لتقدمي اخلدمات املباشرة لتلبية احلاجات األساسّية، نحن ملتزمون 

بالعمل مع أعضاء جاليتنا في جهودها التعليمّية والتنظيمّية واملناصرة نحو حتقيق 
التغيير االجتماعّي طويل األمد.

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

يوّفر املركز املجتمعّي الفليبيني مساحة آمنة للعائالت الفليبينّية اللقاء وعقد النشاطات 
واحلصول على اخلدمات. يلتزم املركز ببناء املساهمة املجتمعّية والريادة الشعبّية 

القاعدّية في جاليتنا عن طريق التنظيم السياسّي واملناصرة واخلدمة.

MUA ||| موخيريس أونيداس إي آكتيفاس
www.mujeresunidas.net >> ٣٥٤٣ شارع ١٨  رقم ٢٣ << ٤١٥٦٢١٨١٤٠

MUA منّظمة شعبّية قاعدّية من نساء مهاجرات من أمريكا الالتينّية تتولّى مهّمتّي 
دعم التحّول الفردّي وبناء القّوة املجتمعّية نحو العدالة االجتماعّية واالقتصادّية. 

نحقق هدفنا بخلق بيئة من التفّهم واخلصوصّية، ومتكني وتعليم عضواتنا لتوفير الدعم 
املتبادل، وتوفير فرص تدريب لبناء التأمني االقتصادّي والريادة، والعمل على تكوين 
حتالفات متنّوعة محلّية وعاملّية، وتنظمي حمالت للفوز بحقوق املهاجرين والعّمال 

والنساء.

PODER ||| الناس املتحدة للمطالبة باحلقوق البيئّية واالقتصادّية
www.podersf.org >> ٤٧٤ شارع فالنسيا، رقم ١٢٥ << ٤١٥٤٣١٤٢١٠

تتولّى PODER مهّمة تنظيم سّكان ميشني وإكسيلسيور للعمل على تقدمي حلول 
محلّية للقضايا البيئّية التي تواجه اجلاليات ذات الدخل احملدود واجلاليات امللّونة. نحن 
نؤمن أّن احللول ملشاكل تتعّلق بجالية ما تكمن في وتعتمد على املشاركة الفّعالة من 

كّل األطراف املعنّية في عملّيات صناعة القرار، وال بّد من أن تكون التحسينات في 
حّينا مبنّية على العمل االجتماعي اجلماعي.

القانونّية! املساعدة  على  احصلوا 
شبكتنا أعضاء  من  أّي  من  املصادر  على  احلصول  ميكن 

AAN ||| شبكة املناصرة األفريقّية 
www.aansf.org >> ٩٣٨ شارع فالنسيا << ٤١٥٥٠٣١٠٣٢

االثنني – اجلمعة، ٩:٠٠ صباحا – ٥:٠٠ مساء
أمهارّية وعربّية وبامارّية وفرنسّية ولينغالّية وبرتغالّية واسبانّية وسواحلّية وتيغريغنّية 

وولوفّية وكريولّية هاييتي.

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

االثنني – اجلمعة، ٩:٠٠ صباحا – ٥:٠٠ مساء
عربّية واسبانّية.

اآلسيوّيون األمريكّيون من أجل العدالة ||| AAAJ – ALC - عضو في إيجان الو 
٥٥ كولومبوس آفينيو <<٥١٤٨٩٦١٧٠١

االثنني – اجلمعة، ٩:٠٠ صباحا – ١٢:٠٠ ظهرا و١:٠٠ من بعد الظهر – 
٥:٠٠مساء كانتونّية وماندارينّية وفيتنامّية.

APILO ||| التواصل القانوني آلسيويي جزر احمليط الهادئ
www.apilegaloutreach.org >> ١١٢١ شارع ميشي << ٤١٥٥٦٧٦٢٥٥

االثنني – اجلمعة، ٩:٠٠ صباحا – ٥:٠٠ مساء
كانتونّية وهندّية ويابانّية وكورّية وماندارينّية وروسّية واسبانّية وتغالوغّية وفيتنامّية.

CARECEN ||| مركز أمريكا الوسطى للمصادر
www.carecensf.org >> ٣١٠١ شارع ميشي رقم ١٠١<< ٤١٥٦٤٢٤٤٠٠

االثنني – اجلمعة، استشارات٩:٠٠ صباحا – ١٢:٣٠ ظهرا، مواعيد ١:٠٠ من بعد 
الظهر  – ٥:٠٠ مساء اسبانّية . 

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

االثنني – اجلمعة، ٩:٣٠ صباحا – ٥:٠٠ مساء
اسبانّية وفرنسّية وإيطالّية وبرتغالّية.

LRCL ||| مركز ال راسا القانوني
www.lrcl.org >>  ٤٧٤ شارع فالنسيا، رقم << ٢٩٥ ٤١٥٥٧٥٣٥٠٠

االثنني – اخلميس: ١٠:٠٠ صباحا – ١٢:٠٠ ظهرا، و١:٠٠ من بعد الظهر – 
٤:٠٠ مساء اجلمعة: ١٠:٠٠ صباحا – ١٢:٠٠ ظهرا اسبانّية.

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

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

www.asianlawcaucus.org >>


