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 الخدمات القانونیة للھجرة المجانیة في جامعة والیة سان 
 )SJSU(خوسیھ 

 UndocuSpartanمركز موارد الطالب 
 

 

في  .والخریجین الجدد والموظفین وعائالتھم المباشرة CSUتتوفر الخدمات القانونیة للھجرة المباشرة مجانًا لجمیع طالب 
الدفاع القانوني عن المھاجرین جامعة والیة سان خوسیھ، یمكن لألفراد تحدید موعد مع محامي ھجرة من وكالة 

)Immigrant Legal Defense, ILD(دمات الھجرة القانونیة المجانیة، وھي وكالة غیر حكومیة مخصصة لتقدیم خ. 
 

على سبیل المثال ال (تشمل الخدمات . تقدیم االستشارات وتمثیل الحاالت في معظم حاالت الھجرة ILDیمكن لوكالة 
 ):الحصر
 فحوصات األھلیة للحصول على مساعدة الھجرة •
 ضد ترحیل المحتجزین وغیر المحتجزین) في المحكمة(الدفاع  •
 ) DACA(قادمین من األطفال اإلجراء المؤجل لل •
 اإلفراج المشروط •
 )DED(أو تأجیل الترحیل القسري ) TPS(حالة الحمایة المؤقتة  •
 )SIJS(الوضع الخاص للمھاجرین األحداث  •
 االلتماسات العائلیة •
 U & Tتأشیرات  •
 ) VAWA(التماسات قانون العنف ضد المرأة  •
 اللجوء/الالجئ •
 دائمةطلبات الحصول على إقامة قانونیة  •
 المواطنة •

 
 والخریجین الجدد والموظفین وأعضاء ھیئة التدریس وأفراد  SJSUالخدمات مجانیة لجمیع طالب جامعة 

 .أسرھم المباشرین
 .یمكنك طلب دعم الترجمة في نموذج استالم الموعد

 
 /sjsu.edu/undocuspartan: اإللكتروني على UndocuSpartanلطلب موعد، تفضل بزیارة موقع 

 
 .إذا كان لدیك أي أسئلة Undocuspartanاتصل بمركز موارد الطالب 
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 األسئلة الشائعة
 

 ؟SJSUمن یمكنھ استخدام الخدمات القانونیة للھجرة في جامعة 
أو األطفال /أو الزوج و/أو األشقاء و/بما في ذلك اآلباء و(والخریجین الجدد والموظفین وأعضاء ھیئة التدریس وأفراد أسرھم المباشرین  SJSUجمیع طالب 

 .الخدمات متوفرة على مدار السنة). أو الوصي القانوني/و
 

 كیف أسجل للحصول على موعد مع الخدمات القانونیة؟
تحت  /sjsu.edu/undocuspartanمن خالل موقعنا على اإلنترنت ) ILD(یمكن لألفراد طلب مقابلة محامي من وكالة الدفاع القانوني عن المھاجرین 

 ).خدمات قانونیة( Legal Services)> مساعدة( Helpعالمة التبویب 
 

 ھل یمكنني مقابلة محامي ھجرة خارج المواعید المحددة إذا كانت قضیتي حساسة للوقت؟
یمكن لألفراد أیًضا مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على . ي نموذج االشتراكیمكن لألفراد إخبارنا بما یناسبھم بشكل أفضل في قسم التعلیقات ف. نعم بالطبع

undocuspartan@sjsu.edu للحصول على المزید من المعلومات. 
 

 كیف ستتم المواعید؟
 .حتى إشعار آخر zoomسیتم إجراء جمیع االستشارات عبر الھاتف أو منصة 

 
 األخت، الزوج، الطفل/الوصي، األخ/كیف یمكنني تحدید موعد ألحد أفراد األسرة؟ مثال، الوالد

عند تحدید موعد، یرجى التأكد من تضمین معلومات . یمكن للطالب والخریجین الجدد والموظفین وأعضاء ھیئة التدریس التسجیل نیابة عن أفراد األسرة
 .من االتصال بھم مباشرة خالل وقت الموعد ILDراد األسرة حتى تتمكن وكالة االتصال المفضلة ألف

 
 ھل یتعین علي الدفع مقابل استشارة أو تمثیل في قضیة ھجرة؟

. لمباشرینوالخریجین الجدد والموظفین وأعضاء ھیئة التدریس وأفراد األسرة ا SJSUجمیع االستشارات والمواعید وتمثیل الحالة مجانیة لطالب جامعة . ال
 .التكلفة الوحیدة للعمیل ستكون رسوم الھجرة المحتملة

 
 ھل یمكنني طلب التحدث إلى محام بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة؟

یرجى استخدام قسم . قصارى جھدھا لتوفیر محاٍم یتحدث اللغة المطلوبة أو توفیر مترجم محترف للدعم بأي لغة عند الطلب ILDسوف تبذل وكالة . نعم
 .یقات في نموذج االستالم لإلشارة إلى لغتك المفضلة لالستشارة وما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي تسھیالت إضافیة للموعدالتعل

 
 ما ھي فحوصات أھلیة الحصول على مساعدة الھجرة؟

یمكن أن توفر لھم مساًرا نحو اإلقامة الدائمة أو یمكن لألفراد الذین لیسوا مواطنین أمریكیین طلب موعد للتعرف على أھلیتھم لحاالت الھجرة الحالیة التي 
 .سیتلقى العمالء أیًضا معلومات حول الخطوات التالیة التي یجب اتخاذھا من أجل متابعة قضیتھم. الجنسیة أو أشكال أخرى من المساعدة المتعلقة بالھجرة

 
 ؟CSUدمات القانونیة لجامعة ھل ال یزال بإمكاني تلقي الدعم القانوني المجاني من خالل الخ. أنا خریج

 .ILDمن خالل وكالة  CSUیمكن للخریجین الجدد الذین تخرجوا خالل العامین الماضیین الوصول إلى الخدمات القانونیة لجامعة . نعم
  

 ؟SJSUإذا قابلت بالفعل محامي ھجرة آخر، فھل ال یزال بإمكاني استخدام الخدمات القانونیة للھجرة في جامعة 
 .لألفراد الحق القانوني في طلب مشورة قانونیة ثانیة أو تغییر ممثلیھم القانونیین إذا كانوا یرغبون في ذلك. نعم

 
 ؟DACA 495لتغطیة رسوم طلب  SJSUھل ھناك تمویل متاح لطالب جامعة 

یر مؤھلین لتلقي المنحة، ولكن یمكنھم االستفسار فھم غ SJSUبالنسبة ألفراد األسرة غیر المسجلین في . SJSUنعم، التمویل متاح للطالب المسجلین في 
من خالل  DACAلطلب المساعدة في رسوم طلب . SJSUلمعرفة ما إذا كان ھناك أي دعم مالي آخر متاح خارج الحرم الجامعي  ILDمباشرة من وكالة 

SJSU یجب تسجیل الدخول إلى بریدك اإللكتروني في (، یرجى إكمال نموذج الطلب الخاص بناSJSU .( إلى طلب المساعدة في رسوم انتقلDACA من ھنا :
https://forms.gle/Mu1afH4bw36pQDHd8 

 
 ؟ILDھل ھناك حد لعدد المواعید التي یمكننا إجراؤھا مع وكالة 

 .الخاص بك مباشرة ILDأو من خالل محامي  USRCإما من خالل  ILDیمكنك طلب العدید من المواعید حسب الضرورة مع وكالة . ال
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