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نامجصفموا  :ات البر
، من خالل خدمة األرسة  (HELS) يعد برنامج الخدمات القانونية للتعليم العال  

  الكليات  (JFS) اليهودية
ن
ن وأعضاء هيئة التدريس ف ، فرصة للطالب والموظفي 

ن المحلية للوصول إل الخدمات القانونية المخصصة للهجرة من   قبل مندوبي 
 .
ً
 عاليا

ً
ن تأهيال ن مؤهلي  نامج  قانونيي  ن ( JFS)إن محام  الهجرة لبر والممثلي 

يا المحلية المعتمدين لقسم العدالة مستعدون لتقديم الخدمات لكليات كاليفورن
  سان 

ن
يال فال   و دييغو  ولجامعات والية كاليفورنيا  ف ة  JFS-HELS يوفر . إمبب  خبر

 موثوق بها ثقافيذو إطالع واسع مختصة 
ً
. تعد من قبل  ا مجتمع الحرم الجامع 

  كروسمونت وكويماكاكلي
  ستستضيف هذه الخدمات ت 

 .من الكليات العديدة الت 
 

 :دماتالخ
عبر الهاتف مواعيد من خالل سيتم تقديم جميع الخدمات القانونية  COVID-19 بسبب

 جميع االستشارات رسية تمام. والفيديو 
ً
 وفق ا

ً
   ا

ن لقواعد السلوك المهتن   كاليفورنياللمحامي 
ن
 .ف

 

  
ن
ن ف  تقديم الخدمات باللغات التالية:  JFS يمكن للمستشارين القانونيي 
ية واإلسبانية والفارسية ن  .اإلنجلب 

 

 :الخدماتشمل ت
 استشارات أهلية الهجرة•

 DACA تجديد•
 التجنس•
 الهجرة األرسية•
 عىل حقوقكفيها  عرفتتجلسات  •
 التخطيط للطوارئ والتأهب للسالمة•
اء ووثائق السفر  • ا -و يوخدمات الهجرة األخرى )مثل تجديد البطاقة الخضن ن ها(فب   وغب 

 من هو المؤهل؟



  كلية كوياماكا أو كلية   •
ن
روسمونت. قد يتلق  كأي طالب أو موظف أو عضو هيئة تدريس ف

 بالطالب. سيتم تحديد ذلك عىل 
ً
ة أفراد أرس الطالب خدمات إذا كانت قضيتهم مرتبطة مبارسر

  JFS  أساس كل حالة عىل حدة بواسطة
 

  هذه المعايب  ، فال يزال بإمكانك تحديد موع •
ة معد إل إذا كنت ال تستوفن  ستشارة مبارسر

عن طريق االتصال بخط الهجرة العام sJewish Family Service ـأرسة اليهودية خدمات ال
باالسم والرقم وسبب  ةصوتيرسالة اترك و ( 858)-3365637رقم التصل بإJFS .  الخاص بـ

  حالة عدمصال تاإل 
 .المكالمات الرد عىل فن

 

 كيفية الوصول إل هذه الخدمات؟

ة من خالل موقع :  JFS/HELS يمكنك تحديد موعد مبارسر  
 www.jfssd.org/HELS اآلت 

 

سئلة؟أ  
  
وتن يد اإللكب   helsimmigration@jfssd.org : البر
  باالسم والرقم وسبب االتصال  858-637-3345اتصل برقم: 

)يرجر ترك بريد صوت 
  حال

ن
.(عدم الرد عىل المكالمة ةف  

 
  عن طريق كلية كويماكا: التصال ل

Leonei Carrillo (leonei.carrillo@gcccd.edu)   
Veronica Corral (veronica.corral@gcccd.edu)  
 

كروسمونت: لالتصال عن طريق كلية      
)noel.puga@gcccd.eduNoel Puga ( 

Katherine Vilchez (katherine.vilchez@gcccd.edu) 
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