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JK ءاضعألا تامظنملا فرط نم ةمدقملا ءوجللا ة<لمع لوح ةماع ةمولعم نع ةرا7ع ةمولعملا ەذه
L 

  nإ ع&جرلا jVري اذل ،تقولا رورمe ةمولعملا ەذه Rdغتت دق  )CAWTF(ا<نروف<لاWل UVLيحRSلا لمعلا قNOف
rapidresponsesd.org/cawtf  قئاثولا ثدحأ لجأ نم، eإ ةفاضإلاn لإلا عقاوملا�RSتاحفصو ة<نو 

JK ءاضعألا تامظنملل �Lامتجالا لصاوتلا
L ـ CAWTF. حلا ال ركذلا ل<�س �ع�:   

www.immdef.org, www.alotrolado,org, 
https://www.facebook.com/borderlinecrisis/  

 ءوجللا ة<لمع تامولعم

 2022ر'&ت$أ 1

 اذإ .ة<ناجم  ا<نروف<لاWل UVLيحRSلا لمعلا قNOف تامظنم ل7ق نم ةمدقملا ة<نوناقلا تامدخلا ل� :ه<ب�ت
 م¦نوبلاطOو  ا<نروف<لاWل UVLيحRSلا لمعلا قNOف نم ءزج مهنأ نوعد¡ صاخشألا نم ةعومجم وأ صخش نا�
eاقم اموسر ضرفن ال نحنف ،لا<تحا ة<لمع ەذهف ،ة<نوناق تامدخ وأ ةروشم لجأ نم لاملاeانتروشم ل 
 .ة<نوناقلا انتامدخ وأ

 :ة<نوناقلا ةدعاسملا �ع لوصحلل ا<نروف<لاWل UVLيحRSلا لمعلا قNOف تامظنم عم لصاوتت ف<ك

Kوناقلا زكرملا
L عفادملل®dK رجاهملا نع: 

ayuda@immdef.org 

www.immdef.org 

Al Otro Lado: 

  https://alotrolado.org/encuestaع¡ الو ءوجلل ا7لط نا<ب´سالا ءلم دع¡ الUKL ة<ضق    ك¡دل نأ 
 .Al Otro Lado تامدخل الهؤم تنك اذإ طقف كعم لصاوتلا مت¶س  .Al Otro Lado  عم

 :تامظنملا ەذه لوح تامولعملا نم دºOملل

       force-task-welcoming-www.responsesd.org/california 

 : )MPP( نNOجاهملا ة¡امح تالوكوتورب

JK
L 13 ة<لارد<ف ةم¦حم تضق ،2021 تشغ JK

L ةرادإ فانئ´سا بوجوب ساسكت eلمعل ند¡ا MPP. دقل 
JKو .MPP جمانرب  فانئ´سا قيلعت nإ ند¡اe ةرادإ تعس

L 30 ةطلس ا<لعلا ةم¦حملا تد$أ ،2022 وينوي 
JK ةرادإلا

L فقو MPP، لو�ةموكحلا .MPP ذ<فنت ةرادإلا لصاوت 2022 ويلوي لئاوأ نم ارا7تعا ن تفقوت   
JK
L ددج  صاخشأ   Çل<جس نع   MPP 
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 ءوجللا بلطل ةدحتملا تا¡الولا لوخد

 ةل<سولاف .ا<لاح ة<مسر " راظتنا ةمئاق" دجوت ال ذإ .ةقلغم ءوجللا UVLلاطل ة¡دودحلا ةجلاعملا لازت ال
Kوناق ل¦شÊ ةدحتملا تا¡الولا لوخدل ةد<حولا

L تا¡الولل ة<'&نجلا دودحلا نم ءوجللا بلط لجأل 
JK ةدحتملا

L إلا دهعتلا لالخ نم وه تقولا اذهËاسK
L. ¡إلا دهعتلا دعËاسK

L يدقتNOءافعضلا دارفألل احاتم و ا 
KاسËإلا دهعتلا حنم نإ .ة¡اغلل ا<بط

L و ثودحلا ردان رمأOهحنم مت eة¡اغلل ةضفخنم دادعأ. 

KاسËإلا دهعتلا
L  

KاسËإلا دهعتلا قبطني
L اشم نوناع¡ نيذلا صاخشألا �عÏطخ ة<حص لRdاصإلا رطخل نوضرعملا وأ ةeة 

e�Kإلا دهعتلا بلط �ع اموسر ةدحتملا تا¡الولا ةموكح ضرفت ال .ك<شو رËاسK
L كرامجلا ة¡امح ىدل 

KاسËإلا دهعتلا حنم<س نم نأشÊ رارقلا ذختت دودحلاو كرامجلا ة¡امحف .دودحلاو
L. ة<نمز ةدم دجوت ال 

KاسËإلا دهعتلا بلط ة<بلت اهلالخ بج¡ ةددحم
L. دق رمألاف Óح وأ عيباسأ وأ اما¡أ قرغتسUS ح اروهشUS 

JK فانئ´سا ة<لمع دجوت الو .ارارق ةدحتملا تا¡الولا ةموكح ذختت
L ضفرلا تالاح. 

 لوخدلا ذفانم dK®ب ةدحتملا تا¡الولا تلخد اذإ ثدح¡ دق اذام

 ة<'&نجلا دودحلا دنع تالئاعلاو دارفألا درط ة<كNOمألا ةموكحلا لصاوت ،19 د<فوك ةحئاجe اداهش´سا
متي .42 با7لا ةسا<سلا ەذه �دت .ىرخأ ة¡امح يأ وأ ءوجللا بلطل ةصرف نود ةدحتملا تا¡الولل  

مويلا USح  لوعفملا  ةOراس  لازت  اهن�ل ال  ة<كNOمألا ،  مÏاحملا   JK
L ةسا<سلا  ەذه   JK

L  .نعطلا 

 متي وأ ك<سكملا nإ ةعÊÛ كلقن نكم¡ كتلئاع وأÚو تنأف ،ةدحتملا تا¡الولا دودح روبع تلواح اذإ
 نوRVع¡ نيدلا تالئاعلاو دارفألا ضع7ل حمسÓ دق .�Lصألا كدلn eإ ةÜÝا7م ةO&ج ةلحر SK®م �ع كعضو
JK ءاق7لاe ك<سكملا وأ �Lصألا مهدلn eإ ةدوعلا نم مهفوخ نع

L ل ،ةدحتملا تا¡الولا� احضاو سÞل هن
 .ءوجللا بلطل ةدحتملا تا¡الولا لوخدe هل حمسÞس نم

 داعeإلل لوخدلا ذفانم dK®ب ةدحتملا تا¡الولا نولخد¡ نيذلا تالئاعلا وأ صاخشألا ضعe عضخ<س
 .قوثوملا فوخلا ةلeاقم زا<تجاe مهل حمسÓ وأ �Lصألا مهدلn eإ نودع7ي دق ث<ح لجاعلا

 قوثوملا فوخلا ةلeاقم

 )لاع ىوتسم(  ب¡ذعتلا ةضهانم ة<قافتا

JK ب¡ذعتلا تÞشخ وأ ب¡ذعتلل تضرعت اذإ
L خت نأ بج¡ ،كنطوRV دودحلا فظوم Êل¦ش ãOحــــ 

o اقم �ع لصحتسeقوثوملا فوخلا ةل 
o ¡ت نأ بجä7ق الامتحا كانه نأ ت&Oا eإ تدع اذإ ب¡ذعتلل ضرعت´س كنأn eصألا كدل�L 
o قحلا ك¡دل JK

L مRSيروف مج 
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o اقملا زا<تجا مدعeإ يدؤيس ةلn درطلا 
o تلشف اذإ JK

L اقملاeاق ل7ق نم ضفرلا ةعجارم بلط كنكم¡ ،ةلåK
L عم ةرجه®dK 

 با7لا تحت درطلل ضرعتلا وأ قوثوملا فوخلا ةلeاقم ءارجإ هل حات¶س نم نأشÊ ةحضاو دعاوق دجوت ال
42. 
åKارألا �ع لعفلاe نيدجاوتملا مهــOوذdK e®'&حصملا Rdغ لافطألا ل<حرت نكم¡ ال ●

L مألاNOة<ك 
e42 با7لا بجوم. 

JK ءوجللا قاقحتسا
L ةدحتملا تا¡الولا 

 :�L¡ ام رهظت نأ بج¡

JK )ا<سفن وأ ا¡دسج( ىذألا كe تقحلأ دق صاخشألا نم ةعومجم وأ ام صخش :داهطضالا
L املاåK

L وأ 
JK كلذ لعفتس

L 10 ة7س�ب لقألا �ع( داهطضالل ضرعتلل ‘‘لوقعم لامتحا’’ ك¡دل .ل7قتسملا%(. 

Sاذلا فوخلا
L: قح فوخ ك¡دل>êS

L داهطضالا نم. 

JK لقاع صخش :�Lوضوملا فوخلا
L داهطضالا نم افوخ هجاويس كعضو. 

  :ةددحملا با7سألا ەذه نم لقألا �ع دحاو بëسل دهطضملا ل7ق نم ر�Kلا ثدح¡

 ة<س�جلا  

 قرعلا  

 نيدلا  

 وأÚو )بوس�ملا وأ �Lعفلا( ìLا<سلا يأرلا  

jVL VL S لإلا عمتجم لثم( ةنيعم ة<عامتجا ةعومجم nإ ءامتنالا  
L أ تاعومجم وأ س�جلا وأ ويكÜOة 

 .)ةنيعم

 .ءوجللا بلطل ا�7س مومعلا �ع سÞل مارجإلا وأ ،رقفلا وأ ،لمعلا مادعنا نإ

 :كe ةصاخلا ءوجللا ة<ضق حلاصل ل<لد

 نوك¡ نأ îLازلإلا نم سÞل .ل<لدك مدخت اض¡أ كتداهش .كت¶ضق معد¡ نأ نكم¡ يذلا قيثوتلا وه ل<لدلا
ìÝ يأ ك¡دل نوك¡ نأ د<جلا نم ن�ل ،ل<لد ك¡دل

Lو لصف¡ ه<لع لصحت نأ كنكم¡ ءOل<صافت ززع 
 .كت¶ضق
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JK أدeا
L ةصاخلا ةلدألا عمج eك JK

L إ جاتحت نلو .نكمم تقو برقأn ح كل<لد ضرعUS ¡خRVاق كåK
L  

JK اهم¡دقت دعوم dK®ح¡ USم ط7ضلاe ةرجهلا
L ةم¦حملا. 

 .ةRdKOلجنإلا nإ قئاثولا عيمج ةمجرت بج¡

åKاقل ةمدقملا قئاثولا عيمج نم ةخسË لاسرإ بج¡
L إ ةرجهلاn خادلا نمألا ةرازو�L. 

 .ةرجهلا ةم¦حم nإ اهتمدق USLلا كتلدأو كقئاثو عيمج نع خس�ب ظافتحالا مهملا نم

 :ل<لدلا نع ةلثمأ

 رNOقت م¡دقت ةلواحمل ةطÛÝلا رقم nإ ت7هذ وأ ،ةطÛÝلاe تلصتا كنأ �ع ل<لد ،ةطÛÝلا رOراقت −
 ناسËإلا قوقح تامظنم نم ةدعاسملا �ع لوصحلل تاق<قحت وأ رOراقت −
 )ة<لقعلاو ة¡دسجلا ةحصلا( ة<بط قئاثو −
 دال<ملا تاداهش −
 ةافولا تاداهش −
 جاوزلا تاداهش −
 ة<سردملا رOراقتلا وأ تالجسلا −
 تا7ترملا فوشك وأ لمعلا تالجس −
 و Twitter و Facebook لثم �Lامتجالا لصاوتلا لئاسو �ع ويد<ف عطاقم وأ تاروش�م −

WhatsAppو Instagram إ اموn كلذ 
− Ëلئاسرلا نم خسÚ ع تاثداحملاRV نإلاRSنÞنم ة<صنلا لئاسرلا و ت WhatsApp و iMessage 

 كلذ nإ امو Facebook Messenger و
  ةاقلتملا تاد¡دهتلا وأÚو ة¡دسجلا تاeاصإلاو تاWلتمملاe تقحل USLلا راãKألل ة<فارغوتوف روص −
 )ةم¦حملا nإ ةمدقملا ىوا¦شلا لثم( ةم¦حملا قئاثو −

 )نNOخآلا عمتجملا دارفأ وأ لمعلا ءالمز وأ ناRdجلا وأ ءاقدصألا وأ ةلئاعلا لثم( ام صخش ىدل نا� اذإ
JK صاخشألا ءالؤه جرد¡ نأ بجOو .نا<ب ةeاتك مهنم بلطت نأ كنكم<ف ،كت¶ضق لوح ةمولعم

L مهتانا<ب: 
 فتاهلا مقرو لماWلا مسالا −
− Ëنم )ة<فلخو ة<مامأ( ةخس eه ةقاط&Oة<نطولا مهت 
 كe مهتفرعم ةدم امو كe مهتقالع ام −
 كتلئاعلو كل ثدح امع هنوفرع¡ ام −
 ثدح ام نوفرع¡ ف<ك −
 كت¶ضقe مهتفرعم ة<ف<ك لوح ل<صافتلا −
JK ءاق7لا كتلئاعل وأ كل نمآلا نم سÞل اذامل −

L كنطو 
JK ة<لاتلا ةغللا نا<بلا نمضتي نأ بج¡

L ة¡اهنلا: 
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 ةق<قحلا وه بوتكم وه ام نأ )ةدحتملا تا¡الولا dK®ناوق بجومdK )e®م<لاe ثنحلا ة'&قع تحت نلعأ’’
 .‘‘باوصلاو

 خــــOراتلاو مهع<قوتو ،نالعإلاn eدأ يذلا صخشلا ناونعو مسا اض¡أ نمضتي نأ بج¡ ام�

 نم د¡دعلا تعفر .ءوجللا õLمتلم مامأ دودحلا حتف ةداعإ نع ôLسر نالعإ دجوي ال ،مويلا نم ارا7تعا
JK يواعد ة<كNOمألا ة<نوناقلا تامظنملا

L نعطلل ة<لارد<فلا ةم¦حملا JK
L MPP وöدودحلا تاقالغ. ãتح 

JK ءاق7لا .تقولا قرغتسÞس رمألا ن�ل ة<كNOمألا ءوجللا ة<لمع حتف د<عتس اهنأe ند¡اe ةرادإ
L وأ eنم برقلا 

 .NO÷Lمألا ءوجللا ماظن nإ لوصولل ةO&لوألا ةلئاع وأ درف يأ حمني ال ة<كNOمألا لوخدلا ذفانم دحأ

  

 

 


