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ﺗﺟﻧب وقم ﺑﺎﻹﺑﻼغ
ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل
ﺧدﻣﺎت إﺟراءات إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ .ﻻ ﺗدﻓﻊ أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻷي أﺣد وﻻ
ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ إﺳداء أي ﺟﻣﯾل ﻷﺣد ﻣﻘﺎﺑل إﺟراءات اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺎﻋدﺗك.
إن طﻠب ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو ﺧدﻣﺔ أو ﺟﻣﯾل ﻣﻘﺎﺑل إﺟراءات ﺧدﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن
أﻣر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﯾﺷﻛل اﺣﺗﯾﺎﻻ .ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻷي ﺷﺧص ﻓﻲ أي وﻗت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة
اﻟﺗوطﯾن أن ﯾطﻠب ﻣﻧك دﻓﻊ أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو إﺳداء أي ﺟﻣﯾل ﻷي ﺧدﻣﺔ.
وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك دﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻷﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣرﻛز دﻋم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن واﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .ﻻ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻷﺣد اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت أن ﯾطﻠب ﻣﻧك ﻣﺎﻻ أو ﺟﻣﯾﻼ.
ﻟﯾس ﻟدى أﺣد ﻓﻲ ﻣرﻛز دﻋم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﻌﺟﯾل ﺣﺎﻟﺗك أو ﻟﺿﻣﺎن ﻗﺑولها.
ﻟن ﯾﻌزز دﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺗك ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل.
ﻟن ﯾﻘوم أﺑدا ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻘﺑول اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑﺑﻌث رﺳﺎﻟﺔ ﻟك ﻋﺑر ﺣﺳﺎب ﻓﯾس ﺑوك أو أي وﺳﯾﻠﺔ ﺗواﺻل
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺧرى .ﺗوﺧﻰ اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك .اﺳﺗﺧدم وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻘط.
إذا طﻠب ﻣﻧك أي ﺷﺧص اﻟﻣﺎل أو أﺟﺑرك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم طﻠب أو طﻠب ﻣﻧك ﺧدﻣﺎت
ﺟﻧﺳﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﺋل أﺧرى ﻣن أي ﻧوع ،أو ھددك ﺑﺄي ﺷﻛل ،ﻣن ﻓﺿﻠك َأخطِ ر ﻣرﻛز
دعم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن اﻟﺧﺎص ﺑك .ﺳﯾﺗم ﺗزوﯾدك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﺳوء
ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻟن ﯾؤﺛر اﻹﺑﻼغ ﻋن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣوادث ﻋﻠﻰ طﻠﺑك .ﯾﺳﺎﻋد اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن أﺟل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ.
ﺗذﻛر أن ﺧدﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ .طﺎﻗم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣرﻛز دﻋم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن هنا
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك وﺑﺈﻣﻛﺎنهم أن ﯾﻣدوك ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ أي وﻗت.

جميع خدمات إعادة التوطين مجانية .ال ينبغي من أي شخص طلب مبلغ منك عن أي خدمات .إذا طلب منك أي شخص المال ،أو أجبرك على
تقديم طلب ،أو ا ّدعى أنه قادر على التدخل أو تسريع طلبك ،أو هددك بأي شكل من األشكال ،فيرجى اإلبالغ عن ذلك إلى مركز دعم إعادة
التوطين الخاص بك.
The contents of this fact sheet were developed under an agreement financed by the Bureau of Population, Refugees, and
Migration, United States Department of State, but do not necessarily represent the policy of that agency and should not
assume endorsement by the Federal Government. This material is in the public domain and may be reproduced.
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هذا ﻣﻛﺎن آﻣن ﻟﻼﺟﺋين
ﺗﻌرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻷﺣداث ﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎتهم .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرها ﺟزء ﻣن
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗﺑول اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺗﻌد ﻣراﻛز دﻋم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن أﻣﺎﻛن
آﻣﻧﺔ ،ﺗوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن.
ﯾﻛﻔل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺣﻘوﻗﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد .ﻟن ﯾﻘوم أﺣد ﻓﻲ ﻣراﻛز
دﻋم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿدك ﻷي ﺳﺑب .ﺗﺣﺗرم ﻣراﻛز دﻋم إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن
ﻛل اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﯾتهم أو ﻋرقهم أو دينهم أو آراٸهم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أو ﻧوعهم أو اﺗﺟﺎههم اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷزواج ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس.
إذا ﺗم ﺗﻌذﯾﺑك أو ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧف أو ﺗم تهدﯾدك أو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿدك ،ﯾﻣﻛﻧك إﺧﺑﺎر
طﺎﻗم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻧﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .ﺳوف ﻧﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾك ﺑﺎهتمام وﺗﻌﺎطف.
ﻻ ﺑﺄس إن ﺗﺣدﺛت ﻋن ﺗﺟﺎرﺑك ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺣﺎﻟﺗك أو ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر ﻣن
أﻓراد طﺎﻗم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،وﯾﻣﻛﻧك طﻠب اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ أي وﻗت .ﺳﯾﺗم
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أي ﺷﻲء ﺗﺧﺑرﻧﺎ به ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ.
ﺗذﻛر أن إﺟراءات ﺧدﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ .ﻧﺣن هنا ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك وﺑﺈﻣﻛﺎن
طﺎﻗم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أن ﯾﻣدوك ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ أي وﻗت.

جميع خدمات إعادة التوطين مجانية .ال ينبغي من أي شخص طلب مبلغ منك عن أي خدمات .إذا طلب منك أي شخص المال ،أو أجبرك على
تقديم طلب ،أو ا ّدعى أنه قادر على التدخل أو تسريع طلبك ،أو هددك بأي شكل من األشكال ،فيرجى اإلبالغ عن ذلك إلى مركز دعم إعادة
التوطين الخاص بك.
The contents of this fact sheet were developed under an agreement financed by the Bureau of Population, Refugees, and
Migration, United States Department of State, but do not necessarily represent the policy of that agency and should not
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