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  دلیل للموارد عن "الحظر ضد المسلمین"
 

 نظرة عامة
 وقع الرئیس ترامب أمرًا تنفیذیًا یمنع السفر والهجرة إلى الوالیات المتحدة یوم الجمعة 27 ینایر، 2017. األمر التنفیذي دخل
 حیز التنفیذ فورًا ، ویستهدف مواطني الدول السبعة التالیة: إیران، العراق، لیبیا، الصومال، السودان، سوریا، والیمن. وعلى
 الرغم من أن األمر التنفیذي یطلق علیه اسم "مسلم بان" أو "حظر المسلمین"، إال أن تبعاته تشمل كل مواطني الدول السبعة،

 بغض النظر عن خلفیاتهم الدینیة أو العرقیة. وأیضًا یضیف قرار المنع عنصرًا جدیدًا وهو "اختبار دیني" لكل الجيء یرید
 دخول الوالیات المتحدة وذلك لمنع المسلمین الهاربین من االضطهاد. ونتیجة لذلك، قامت إدارة الجمارك األمریكیة وحمایة

 الحدود (CBP) بترحیل ومنع مواطني الدول السبعة من السفر إلى الوالیات المتحدة واحتجازهم في المطارات، ویشمل ذلك
 األفراد المسافرین إلى الوالیات المتحدة بما فیهم من هم بالفعل في منتصف رحلة الطیران.

 
  الحظر یؤثر على كل مواطني الدول السبعة بغض النظر عن وضع الهجرة او الفیزا بما في ذلك: الالجئین، المقیمین الدائمین

 (المعروفین بLPRs أو حاملي البطاقة الخضراء)، و مزدوجي الجنسیة غیر الجنسیة األمریكیة (مثًال: عراقي یحمل الجنسیة
 العراقیة والبریطانیة، یعتبر من المشمولین بالقرار). وعالوة على ذلك، فالعدید من األفراد الذین هم من أصل  أو ولدوا في

 جنوب غرب آسیا، أو جنوب آسیا، أو شمال  إفریقیا، أو شرق  إفریقیا ولیسوا مواطنین من الدول السبعة تم احتجازهم في
 المطارات األمریكیة وأفرج عنهم في وقت الحق.

 
 في األیام التي تلت التوقیع على األمر التنفیذي، حاول المئات من المحامین والمترجمین وغیرهم من المتطوعین الحصول
 على توضیح في محاولة منهم لحمایة األفراد المستهدفین من الحظر. یهدف هذا الدلیل لیكون بمثابة مصدر إضافي لألفراد

 المستهدفین، على الرغم من أنه لیس بأي حال بدیًال عن الدعم القانوني أو المؤسسي.  یرجى استخدام هذا الدلیل باالشتراك مع
 التمثیل القانوني المناسب حیث أن كل حالة قد تتأثر بالحظر بشكل مختلف.

 
 هذا الدلیل هو نتیجة تعاون ما بین العدید من األفراد والمنظمات في محاولة لتقدیم المعلومات األحدث واألكثر موثوقیة حول

 األمر التنفیذي للرئیس ترامب. كل المعلومات متاحة حالیًا باللغات العربیة والفارسیة والصومالیة واألردو واإلنكلیزیة
 واألرمنیة، وذلك بفضل كرم المتطوعین.

 
 ویهدف هذا الدلیل إلى:

 تعریف األفراد المتضررین من الـ"مسلم بان" بحقوقهم وبأي موارد متاحة لهم-
 توفیر التدابیر العملیة الالزمة لمن تأثروا أو قد یتأثروا بالحظر-
 توجیه الناس إلى مكان وكیفیة اتخاذ إجراءات ضد الحظر، بما في ذلك توفیرهم بنماذج لنصوص یمكن استخدامها-

 عند االتصال هاتفیًا بأعضاء الكونجرس في دائرتهم
 تقدیم روابط مفیدة ألدلة إضافیة والمصادر المتاحة من خالل مختلف المنظمات القانونیة والدعویة ومنظمات الخدمة-

 المباشرة
 

https://ajammc.com/2017/01/30/muslimban-resource-guide/


 لمن یبحث عن موارد أو معلومات إضافیة، برجاء التواصل مع: bannedlives@iranianalliances.org او مع
.info@ajammc.com 

 
  هذا الدلیل هو ثمرة التعاون بین عدة منظمات منها:

Ajam Media Collective, Iranian Alliances Across Borders (IAAB), Iraqi Transnational  
Collective (ITC), Palestinian Youth Movement (PYM), Southwest Asian & North Afrikan - 
, واكثر من ١٠٠ (Los Angeles (SWANA-LA), SWANA Rising for Collective Liberation (SRCL 

 متطوع.
 

 
 
 

 

 المحتویات
 النقاط الرئیسیة

 إرشادات إضافیة
 أمر اإلحضار أمام المحكمة من منظمة "االتحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة" وحكم "البقاء"

 معلومات مهمة للم  حتجزین
 لألشخاص العالقین في الترانزیت:

:(ICE) إن أتى إلى بابك ضباط الهجرة والجمارك 

 موارد:
 للمساعدة القانونیة المجانیة

 للحصول على نصائح عن الهجرة:
 لإلبالغ عن جرائم الكراهیة والتمییز العنصري:

 الترجمة: دلیل و فرص للمتطوعین:

 إجراءات وموارد وتوعیة إضافیة:
 طرق للدعم والتأیید المحلي:

 الموارد للصحة العقلیة (الوطنیة والمحلیة):
 موارد محلیة لالجئین:

 إبقى على علم و شارك:
 تابع هذه الحسابات على وسائل االعالم االجتماعیة:

 افضل المصادر االخباریة
 نقاط الحوار عن الهجرة (اإلحصاء والسیاسة):
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 النقاط الرئیسیة
 

 یؤثر الحظر على مواطني البالد التالیة:  إیران، العراق، لیبیا، الصومال، السودان، سوریا، الیمن.●
 إذا كنت  مواطنًا أمریكیًا،  فال یمكن ترحیلك أو منعك من الدخول مرة أخرى إذا غادرت الوالیات المتحدة. ومع ذلك فقد●

 تتعرض لالستجواب أو التدقیق اإلضافي. توجد تقاریر تفید باستجواب بعض المواطنین عند عودتهم حول نشاطاهم على مواقع
  التواصل االجتماعي.

هجرة  قبل اتخاذ أي قرار بالسفر خارج الوالیات المتحدة.● محامي  استشارة    لغیر مواطني الوالیات المتحدة:  ینصح بشدة  
 هذه النصیحة لغیر المواطنین حسب أوضاعهم الخاصة:●

 حاملو البطاقة الخضراء  / المقیم الدائم:  من األفضل استشارة محامي هجرة قبل اتخاذ أي قرار بالسفر خارج○
 الوالیات المتحدة. إذا كنت حالیًا خارج أمریكا فعلیك اإلستشارة أیضا ألنك قد تكون ممنوعًا من الدخول بسبب
،  حتى تحت الضغط، إال إذا كنت ترغب في I-407 الحظر. إذا تم احتجازك لدى عودتك،  ال توقع على ورقة 

  التخلي عن البطاقة الخضراء.
 مزدوجو الجنسیة:  إذا كانت واحدة من الجنسیتین تابعة ألحد البلدان المذكورة أعاله ولست مواطنًا أمریكیًا (مثًال○

 "بریطاني-صومالي أو فرنسي-سوري)، فمن الممكن أن یتم رفض دخولك بغض النظر عن جواز السفر الذي
 تستخدمه. هناك تصریحات متضاربة بشأن هذه المسألة، لذلك فإنه من المستحسن في الوقت الحالي عدم السفر خارج

  الوالیات المتحدة من دون االتصال بمحامي هجرة.
 المهاجرون غیر الشرعیین:  استشر محامي هجرة لكي یزودك بمعلومات حول الخیارات المتاحة للهجرة والمخاطر○

 المحتملة. تأكد من أن وثائقك جاهزة وآمنة تحسبًا للترحیل؛ قم بإعداد قائمة بمعلومات االتصال تضم األصدقاء
 الموثوق بهم والزمالء واألقرباء؛ تأكد من وجود من یستطیع االعتناء باألطفال وكبار السن.  ال تفتح الباب ألي

 ضابط فدرالي أو محلي. اطلب منهم دائما أن ترى أمر التفتیش . یمكنك أن تطلب منهم أن یعطوك أمر التفتیش من
  تحت الباب. إذا كان عندك محاٍم، اطلب من الضابط أن یتصل به.

 الطالب أو الباحث أو العامل:  إذا كانت تأشیرتك من كفالة معهدك أو منظمتك أو شركتك، وُطلب منك مغادرة○
 الوالیات المتحدة والعودة إلیها فإن األمر التنفیذي یقضي بحظر مدته ٩٠ یومًا على الدخول سواء للهجرة أو لغیر
 الهجرة. للطالب على وجه الخصوص یمكنك االتصال بالموظف المختص في جامعتك (DSO) وكذلك بمحامي
 هجرة لالستفسار عما كان بإمكانك الحصول على فترة تدریب اختیاري (OPT) أو التقدیم على برنامج التنازل

(NIW) .للفائدة الوطنیة  
 حاملو التأشیرة : إذا كنت مواطنًا من أحد الدول المتأثرة بالحظر وتحمل تأشیرة أو فیزا (Visa) صالحة ولكنك○

 حالیًا خارج الوالیات المتحدة، قد تواجه بعض المشاكل عند رجوعك. حاملو التأشیرات التالیة لن یسمح لهم بمعاودة
 الدخول (هذه القائمة ال تشمل جمیع التأشیرات):

  B1/B2 تأشیرة زیارة■
  H تأشیرة عمل مؤقت■
 K-1 تأشیرة خطوبة■
 J تأشیرة تبادل زوار/ متدربین■
 Q تأشیرة تعلیم وثقافة، برنامج تبادلي، تثقف/ سیاحة■
 V تأشیرة أزواج وأبناء حامل البطاقة الخضراء■



 إرشادات إضافیة
 قام أهل الخیر في جمعیة "مؤیدي حقوق المسلمین" باإلشراف على وضع  وثیقة للمعلومات  حول "حظر المسلمین" و هذا الدلیل  المفید

  حول كیفیة تأثیر الحظر علیكم وما ینبغي علیكم فعله.
 

 و یمكنكم االطالع على دلیل آخر مفید أعدته  الهیئة العربیة األمریكیة ضد التمییز (ADC) یتضمن شرحًا قانونیًا لألمر التنفیذي وكذلك
 دلیًال یتضمن المعلومات األساسیة حول الموضوع وكیفیة االتصال بممثلیكم. یمكنكم االطالع علیه في هذا الدلیل بالنقر  هنا .

 
 المزید من المعلومات عن الالجئین والمهاجرین وأمر ترامب التنفیذي في  هذا الموقع .

 
ACLU’s Writ of Habeas Corpus and the Stay Ruling  

 أمر اإلحضار أمام المحكمة  من منظمة "االتحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة" وحكم "البقاء"
 

 قام "االتحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة (ACLU)" وغیره من منظمات الدفاع عن المهاجرین برفع العدید من

 الدعاوى القضائیة في مختلف أنحاء البالد للطعن في أجزاء مختلفة من األمر التنفیذي وطرق تطبیقه. ولقیت هذه الدعاوى

 حتى اآلن نجاحًا مبدئیًا، وأسفرت عن صدور عدد من أوامر قضائیة أوقفت تطبیق األمر التنفیذي بشكل مؤقت. ففي نیویورك،

 أصدر قاض فیدرالي "أمر مؤقت شامل على مستوى البلد من شأنه منع ترحیل كل من تقطعت بهم السبل في المطارات

 األمریكیة بسبب أمر الحظر ضد المسلمین الذي أصدره الرئیس ترامب." وفي بوسطن، أصدر  قاض فیدرالي حكمًا أكثر

 شمولیة یمنع  لیس فقط ترحیل األفراد الذین ینطبق علیهم الحظر بل وتعرضهم للتفتیش أوالحجز الثانوي. ال تزال اآلثار

  الكاملة لهذه األوامر غیر واضحة، حیث أن هذه الدعاوى القضائیة ال تزال قید الدرس والحكم.

 

 على الرغم من هذا، فقد توالت أنباء عن تعرض بعض المسافرین لفحص إضافي، وكذلك حاالت ألفراد اعتقلوا وتم ترحیلهم

 بعد اعتقالهم.  في هذه المرحلة، یتعین على األفراد الذین قد ینطبق علیهم األمر التنفیذي ولدیهم خطط للسفر ان یتوخوا الحذر

 التام ویقوموا باستشارة  محامي هجرة في كل األحوال.

 

 لمزید من المعلومات عن الوضع القانوني لهذه الطعون الفدرالیة انقر  هنا . لمزید من المعلومات عن الطعون في نیویورك،

 انقر  هنا ، ولالطالع على النص الكامل للعریضة، انقر  هنا .

 

 معلومات مهمة للمحتجزین
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 إذا كنت تعرف شخصًا تم احتجازه في مطار ما  یرجى االتصال بالخط الساخن المحلي للـACLU ("االتحاد األمریكي للدفاع عن
 الحریات المدنیة") .  ویمكنك الحصول على الرقم  هنا . كما یمكنك االتصال بقسم الشؤون القانونیة  التابع لـADC ("اللجنة األمریكیة

  العربیة المناهضة للتمییز")  للحصول على مساعدة فوریة على الرقم التالي:
(202) 244-2990. 

 
 إن كنت موجودًا في  مطار سان فرانسیسك  و:●

  مؤسسة "وان جاستیس" متواجدة في المطار لتقدیم المساعدة القانونیة ویمكنك االتصال بهم عبر تویتر○
(@onejusticeorg) 

 إن كنت موجودًأ في  مطار لوس انجلیس :●
○ACLU اتصل  بالخط الساخن الخاص بمؤسسة االتحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة  

 (213) 977-5245 
 إن كنت موجودًا في  مطار نیو یورك "جي اف كي"  :●

 اتصل بمحامي المطار عبر االیمیل:  JFKneedalawyer@gmail.com او تویتر@nobanjfk او عبر○
 الخط الساخن:

○ 1-844-326-4940  
 أو اتصل بالخط الساخن للعمدة "كوومو":○

○  1-888-769-7243 
 
 

 لألشخاص العالقین في الترانزیت:
 إذا كنتم بحاجة لمكان للسكن یمكنكم محاولة الحجز عن طریق AirBnb والذي  یبدو أنه یوفر سكنًا مجانی  ًا لمن تأثروا بحظر●

  السفر هذا.
 إذا كنت ترید أن تجري اتصاًال هاتفیًا، یمكنك استخدام برامج االتصال المجانیة مثل فایبر، تانغو وغیرهما والتي تساعدك على●

 االتصال مجانًا بجوال أو هاتف منزلي بین الوالیات المتحدة والبلدان المتأثرة بالحظر (إیران، العراق، لیبیا، الصومال،
."Viber" السودان، سوریا، الیمن) عبر 

 إذا كنت عالقا في كندا فإن وزیر الهجرة الكندي قد صرح بأن كندا سوف تصدر  تصاریح إقامة مؤقتة  ألي شخص عالق هناك●
  بسبب حظر دخول المسلمین.

 إذا كنت تبحث عن مكان للبقاء في تورونتو، هناك مجموعة تعمل على تنظیم سكن بشكل تطوعي عبر  الفیسبوك○
  و غوغل .

 إذا كنت اآلن في الترانزیت وتستطیع أن تتواصل مع عائلتك، اتصل بهم فورًا لكي یجدوا لك محاٍم قبل وصولك (إن لم یكن●
 عندك محاٍم).

○Form G-28" المحامون المتواجدون في المطارات یتعاملون مع كل معتقل فردًا فردًا، ویحتاجون إلى تقدیم وثیقة
 " موقعة لكي یثبتوا وجود عالقة بین المحامي والموكل. عند اإلمكان، كن مستعدًا لتجهیز"G-28" مع محامي

 متطوع.
 إن كان عندك محاٍم، اتصل به قبل وصولك في الوالیات المتحدة.●
 إن كنت تعتقد بأنك معرض لالضطهاد من بلدك األصلي، فكن مستعدًا لطلب مقابلة "الخوف المعقول والموثوق" في مطار●

 الوصول األول للوالیات المتحدة. من حقك طلب محاٍم لهذه المقابلة.
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:(ICE) إن أتى إلى بابك ضباط من إدارة الهجرة والجمارك 
 

 المعلومات عن طریق مبادرة "اعرف حقوقك" التابعة ل  التحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة
 ال تفتح الباب، ابَق هادئا. لدیك حقوق.●
 اسألهم عن سبب الزیارة واطلب مترجمًا إن كنت في حاجة إلیه.●
قاٍض *. إن كان معهم أمر إداري صادر من إدارة الجمارك● علیه  وقع   إن طلبوا الدخول،  اطلب منهم دائمًا أن ترى أمر التفتیش  

  والهجرة (مثل األمر اإلداري I-200 أو I-205) فإنه ال یسمح لهم بدخول منزلك بدون موافقتك.
قاٍض ، اطلب منهم أن تراه من تحت الباب أو من النافذة.○ علیه  وقع   إن كان معهم أمر تفتیش  
قاٍض ، فیمكنك رفض دخولهم.اطلب منهم أن یتركوا أي معلومات عند الباب.○ علیه  وقع   إن لم یكن عندهم أمر تفتیش  

 إذا  دخلوا بالقوة،  فال تقاومهم. قل لجمیع من في البیت أن یبقوا صامتین.●
 إذا تم  القبض  علیك، ابَق صامتًا  وال توقع على شيء قبل التحدث مع محامٍ .●

 * األمر اإلداري "200-1" أو "205-1" یمنعهم من دخول بیتك من دون إذنك.
  

 موارد:

  للمساعدة القانونیة المجانیة
●/http://www.ailalawyer.org  الجمعیة األمریكیة لمحامي الهجرة: ابحث عن محاٍم هنا  
 الدلیل القانوني للهجرة  (متاح بلغات متعددة):●

/https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory  
●https://www.immigrationlawhelp.org  :جمعیة محامي الهجرة  
  أداة للبحث عن المحامي على االنترنت، التابعة للمشروع الوطني للهجرة الذي نظمته نقابة المحامین الوطنیة:●
 مركز الوطني لعدالة المهاجرین: حجز موعد مع  مستشار قانوني بالهاتف (3126601370) أو باإلیمیل●

immigrantlegaldefense@heartlandalliance.org  
 الالئحة التي أعدتها محاكم الهجرة من المحامین والمنظمات التي تقدم خدمات قانونیة مجانیة:●

http://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legalservice-providers-map  
 لدى مركز الموارد القانونیة للهجرة استمارات شاملة إلكترونیة لقبول الموكلین●

https://www.ilrc.org/screening-immigrationrelief-client-intake-form-and-notes 
 طالب الدراسات العلیا في نظام الجامعة الكالیفورنیا الذین یتأثرون بالحظر یمكنهم أن یبحثوا عن استشارات قانونیة مجانیة من●

.here  :یمكنكم أن تجدوا معلومات عن كیفیة االتصال بفرعك المحلي هنا .UAW 2865 
●/https://onejustice.org :(لساكني كالیفورنیا من ذوي الدخل المنخفض)  "منظمة "عدالة واحدة" "وان جاستیس 

 

 للحصول على نصائح عن الهجرة:
 یقوم برنامج " كني كلیر" بجامعة مدینة نیویورك (CUNY CLEAR) بتقدیم المساعدة القانونیة لمن یحتاجون إلى النصیحة●

 عن الهجرة في نیویورك. البرنامج  یوفر المساعدة باللغات العربیة والبنغالیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة واألوردو،
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 والعدید من اللغات األخرى، ویستطیع البرنامج أن یقوم بورشة عمل في مسجدك المحلي. یمكن أن تتواصل معهم على الرقم
7183404558  

 الهیئة العربیة األمریكیة ضد التمییز  توفر المساعدة والنصیحة القانونیة مجانًا للعرب األمریكیین في أمور الهجرة، المعاداة،●
legal@adc.org العنصریة والتعصب.  یمكن التواصل معهم على: 2022442990 أو باالیمیل على  

 
 

  لإلبالغ عن جرائم الكراهیة والتمییز العنصري:
  

 لدى  مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة (CAIR) موظفون مختصون بالحقوق المدنیة، یتلقون البالغات بخصوص التمییز●
 العنصري بشكل یومي، ویعمل المجلس على حلها من خالل التوسط والتفاوض والضغط العلني، وإذا لزم األمر یتم اتخاذ

 إجراءات قانونیة. یمكنك التواصل معهم على هاتف: 1520-212-312 أو برید إلكتروني:
civilrights@cairchicago.org 

 یقدم  المعهد العربي األمریكي (AAI) الكثیر من المعلومات حول كیفیة اإلبالغ والتعرف على جرائم الكراهیة والتمییز●
 العنصري، وأي المنظمات یتم  التواصل معها بناًء على نوع التمییز (تمییز باإلسكان، المدارس، العمل...الخ).

 یتیح  مركز الفقر الجنوبي للقانون (SPLC) الفرصة لإلبالغ عن حوادث الكراهیة عبر موقعهم اإللكتروني، مما یمكنهم من●
 رصد الحوادث في أنحاء البالد. یطلب المركز أن یقوم الُمبلغ باإلبالغ عن جرائم الكراهیة لدى الشرطة المحلیة اوًال.

 

 الترجمة: دلیل و فرص للمتطوعین:
  إذا كنت ترید أن تتطوع بوقتك كمترجم أو إن كنت محامیًا/ محامیة تبحث عن مترجم،  إمأل هذا البیان.

 
 ترجمة عربیة وفارسیة للدلیل من CUNY CLEAR  لألفراد الداخلین إلى الوالیات المتحدة من الدول السبعة المحظورة:
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 إجراءات وموارد وتوعیة إضافیة:

  طرق للدعم والتأیید المحلي:
 

 ترجمة بالمطارات:  هناك حاجة ُملحه لمتحدثي العربیة والفارسیة بشكل خاص، باألخص للمحامین. یمكنك التسجیل عبر الرابط●
  أدناه لمساعدة محامین في المطارات في أنحاء أمریكا:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0u
VIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w=1 

 
 أكادیمیون ضد قرار الهجرة الرئاسي : إذا كنت أكادیمیًا، یمكنك إضافة اسمك إلى عریضة/رسالة اعتراض من خالل●

  الرابط ادناه:
https://notoimmigrationban.com/ 

 
 اتصل بممثلیك/نوابك في الحكومة   لتطلب منهم االعتراض ومحاربة قرار الحظر. یمكنك معرفة موقف ممثلك من قرار●

 الحظر وكیفیة التواصل معه  هنا
 2439-940-866-1 ممثلین/نواب- یمكنك إیجاد نائبك هنا❏
  4293-961-866-1 أعضاء مجلس الشیوخ- یمكنك إیجاد ممثلك في مجلس الشیوخ  هنا❏

 
 لتكن مكالمتك ُموجزة وُمقتضبة!  مثال على ما یمكن أن تقول:●

 " ادعو والح أن یقوم الرئیس ترامب ومجلس الشیوخ بتوجیه حرس الحدود بإنهاء عملیة احتجاز وإرجاع الالجئین واألشخاص
 بناًء على هویتهم الدینیة أو العرقیة، وأن یقوموا بإلغاء القرار الرئاسي. لطالما كانت أمریكا ملجأ مضطهدي العالم! ال یجب أن

  یتم فصل وتفریق العائالت بسبب العصبیة".
 

 حتى في حال ان ممثلك/نائبك معارض لقرار المنع،  من المهم أن تتصل وتخبرهم عن أهمیة إلغاء قرار الحظر بالنسبة إلیك.●
  یقوم النواب بالضغط أكثر في القضایا ذات األهمیة العالیة ألعضاء دائرتهم.

 
تبرع لالتحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة (ACLU) ، وللمشروع الوطني للهجرة التابع لنقابة المحامین الوطنیة (●

 The National Immigration Project of the National Lawyers' Guild)، ولمجلس العالقات األمریكیة
.(CAIR)اإلسالمیة 

 
  قم بكتابة الرسائل!  یمكنك إیجاد نماذج رسائل للنواب، ولمجلس الشیوخ، وللبیت األبیض في نهایة هذا المستند.●

 
  قم بالتغرید (عبر تویتر) للرئیس ترامب!●

 یدعو كًال من المعهد العربي األمریكي(AAI) والهیئة العربیة األمریكیة ضد التمییز (ADC) الستخدام تویتر إلعالم الرئیس
  ترامب كیف تشعر حیال قرار الحظر. استخدام وسم (هاشتاق) متداول على تویتر، مثل:

NoBanNoWall, #NoMuslimBan #MuslimBan #RefugeesWelcome# 
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 الموارد للصحة العقلیة (الوطنیة والمحلیة):
 معهد الصحة العقلیة للمسلمین●

○http://www.muslimmentalhealth.com/mmh/directory :اعثر على معالج 
 "راحة "، في شمال كالیفورنیا، منظمة إیرانیة-أمریكیة للصحة العقلیة (غیر ربحیة)●
 دلیل مینیسوتا لمقدمي الصحة النفسیة لالجئین●
 دلیل اورغن لمقدمي الصحة النفسیة لالجئین●
  في بنسلفانیا:●

 اشتراكیة فیالدلفیا لصحة الالجئین○
 مشروع فیالدلفیا المتعاون لصحة الالجئین النفسیة○

 

 موارد محلیة لالجئین:
 "مركز الالجيء" یوفر معلومات ونصائح تفید الالجئین:●

○https://therefugeecenter.org/how-will-president-trumps-executive-order-affect-refu
/gees 

 في مدینة فیالدلفیا بوالیة بنسیلفانیا :●
○/https://nscphila.org مركز لخدمات تتعلق بالجنسیة  

  مدینة داالس بوالیة تكساس:●
○http://www.rstx.org/dallas.html :خدمات لالجئین في تكساس   

 

 إبقى على علم و شارك:

  تابع هذه الحسابات على وسائل االعالم االجتماعیة:
 

 FACEBOOK فیس بوك  TWITTER تویتر المنظمة

CUNY CLEAR @CUNY_CLEAR CUNYClear 

CAIR (National) 
 مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة (الوطني)

@CAIRNational CAIRNational 

Muslim Advocates 
 مؤیدي حقوق المسلمین

@MuslimAdvocates MuslimAdvocates 

American-Arab 
Anti-Discrimination 
Committee (ADC) 

 الهیئة العربیة األمریكیة ضد التمییز

 
@aayoub 

 
ADCNational 
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Arab American Institute 
 المعهد العربي األمریكي

@AAIUSA ArabAmerican 
Institute 

ACLU National 
 االتحاد األمریكي للدفاع عن الحریات المدنیة

@ACLU ACLU.Nationwide 

JFK Attorneys 
"JFK" المحامین في مطار 

@NoBanJFK  

Muslim Anti-Racism 
Collaborative (Muslim ARC) 

 اإلشتراكیة المسلمة ضد العنصریة

@MuslimARC MuslimARC 

One Justice 
 عدل واحد

@OneJusticeOrg OneJustice 

 
 

 نقاط  المناقشة عن الهجرة (اإلحصاء والسیاسة):
  یمكنك أن تجد معلومات إضافیة تساعدك في الرد على مؤیدي الحظر  هنا .●
 یمكنك أن تجد شرحًا آخر للحظر  هنا .●

https://twitter.com/aaiusa
https://www.facebook.com/ArabAmericanInstitute/
https://www.facebook.com/ArabAmericanInstitute/
https://twitter.com/aclu
https://www.facebook.com/aclu.nationwide/
https://twitter.com/nobanjfk
https://twitter.com/MuslimARC
https://www.facebook.com/muslimarc/
https://twitter.com/OneJusticeOrg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/OneJustice/?fref=ts
https://docs.google.com/document/d/1Uwxox-34mH-hBkL1YibQqjz383Kkxp8Hscc0s6QWXks/edit
http://www.adc.org/wp-content/uploads/2017/01/Muslim-Ban-Breakdown-Final.pdf

