
 مصادر للمواطنة
 

 

 

 المساعدة القانونيّة
 

New Americans Campaign Citizenship 

Screenings & Clinics 

( الفعاليات NACيستضيف شركاء حملة األمريكيين الجدد )
المجانيّة لمساعدة المقيمين إقامة دائمة قانونيّة، بما في ذلك 

الفحوصات والعيادات من أجل منح الجنسية. ولمزيد من 
عيادات والفحوصات المستقبليّة، تواصل مع المعلومات عن ال

( على البريد اإللكتروني NACحملة األمريكيين الجدد )
nacphiladelphia@gmail.com. 

 

Esperanza Immigration Legal Services 

خدمات قانونيّة مباشرة للمواطنين  Esperanzaتُوفّر مؤسسة 
في األمريكين ذوي الدخل المنخفض والسّكان المولودين 

الخارج وعائالتهم، الذين يحتاجون إلى المساعدة في األمور 
 المتعلقة بالهجرة.

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 

 

HIAS Pennsylvania 

خدمات تتعلّق بالهجرة  HIAS Pennsylvaniaتُوفّر منّظمة 
هاجرين والالجئين في القانونيّة وإعادة توطين الالجئين للم

 بنسلفانيا.
 2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 

 

Nationalities Services Center 

 Nationalities Services Center (NSC)يُقدّم مركز 

التمثيل القانونّي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في المسائل 

رة. يُرجى االتصال لمزيد من التفاصيل المتعلقة بقانون الهج

 حول االستشارات.

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 

 

 

 

 

 

 

 تعليم المواطنة

 

Philadelphia Citizenship Action Network 

( صفوفًا دراسيّة PCANتُقّدم شبكة فيالدلفيا ألعمال المواطنة )
 اطنة.لتعليم المو مجانيّة

 

 9:30مارس، في الساعة  City Center :5التسجيل في صف 
صباًحا. يتعيّن عليك حضور هذه الجلسة وإحضار بطاقة 

ائمة الخاصة بك )البطاقة الخضراء( لكي يتم تسجيلك اإلقامة الد
 مارس، من  12في هذا الصف. تقييم اللغة اإلنجليزية: 

  ظهًرا. مواعيد الصف: 12:00صباًحا إلى  9:30

ظهًرا.  12:00صباًحا إلى  9:30أيام الثالثاء والخميس، من 
 مايو. المكان:  23مارس حتى  14وتُعقد الصفوف من 

100 S. Broad St, 10th Floor, Philadelphia,  

PA 19110.  لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال على
 .0912-832-215الرقم: 

 

Community Learning Center 

صفوفًا دراسيّة  Community Learning Centerيُقّدم 
 مجانيّة لتعليم المواطنة.

229 N. 63rd St. 

Philadelphia, PA 19139 

(215) 426-7940 

 

Esperanza Legal Services 

 صفوف دراسيّة مجانيّة لتعليم المواطنة
4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 

 

HIAS Pennsylvania 

تعليم  HIAS Pennsylvaniaيُقّدم برنامج المواطنة من 
التجنّس والخدمات القانونيّة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض 
وكبار السن والمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة في جميع 

 أنحاء المدينة.

2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 

 

 

 

 

Nationalities Services Center 

( صفوفًا دراسيّة تأهيليّة لتعليم المواطنة. NSCيعقد مركز )
دوالر أمريكي للدورة  200وتكون تكلفة الصفوف الدراسية 

أسابيع، حيث يتم االجتماع مرتين في  10التي تكون مدتها 
 ساعة. 2,5األسبوع، ومدة كل صف تصل إلى 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 

 

The Welcoming Center for New 

Pennsylvanians 

 The Welcoming Center for Newيوفّر مركز 

Pennsylvanians  ،دورات تدريبيّة في المشاركة المدنيّة
وجلسات لفرز المعلومات والمتجنّسين، كما أنه يُساعد في ملء 

ف تعليم المواطنة، وصفوف اللغة طلبات التجنّس، وصفو
اإلنجليزية كلغة ثانية، واإلحاالت إلى الخدمات القانونيّة من 

 خالل برنامج أعمال المواطنة.

1617 JFK Blvd., Suite 555 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 557-2626 

 

Immigration Services Fraud: Notario Fraud 

 

عتمد هما المخّوالن والمؤهالن المحامي المرّخص أو الممثل الم
فقط لمساعدتك في وضع الهجرة الخاص بك. إذا كنت تعتقد 
أنك كنت ضحيّة ألعمال االحتيال المتعلقة بخدمات الهجرة، 

 3-1-1باالتصال على الرقم  Philly 311تواصل مع فعليك ال
 (.215) 686-8686أو 

 

 اتصل بنا

 

تواصل مع مكتب للمساعدة في تصفّح هذه المصادر، يُرجى ال

، OIA@phila.govشؤون المهاجرين على البريد اإللكتروني 

 ).215( 686-4412أو من خالل االتصال على الرقم 

 

 PhillyOIA@واكتب  Twitterو Facebookتابعنا على  


