خدمات ميسورة التاكليف تُقدَّم ابحرتافية عالية وخربة واسعة

هيئة خدمات مناذج
الهجرة القانونية
متوفرا الآن اجراء املقابالت مع
أصبح ً
املهنيني املعمتدين يف املناطق التالية:

•بوسطن
•لويل
•مانشسرت
www.iine.org/legal

طلبات احلصول عىل البطاقة اخلرضاء ،مبا يف ذكل اس امترات الزواج
وثيقة سفر الجئ
وثيقة ترصحي معل
الامتس حصول عىل جلوء القارب والامتس جلوء عائةل هماجرة
طلب حصول عىل اجلنس ية المريكية
جتديد/استبدال البطاقة اخلرضاء
طلب حصول عىل امحلاية املؤقتة
الامتس رفع الرشوط عن االقامة
طلب اعفاء من الرسوم

نبذة عن هيئة خدمات مناذج الهجرة القانونية ) (IINEالتابعة للمعهد ادلويل يف نيو اجنالند )(LIFS
يقدم املعهد ادلويل يف نيو اجنالند ) (IINEخدمات اجامتعية لالجئني واملهاجرين
يف مجيع أحناء نيو اجنالند منذ عام  ،1918ويف عام  ،2018مقنا بتوس يع هيئة
خدمات مناذج الهجرة القانونية دلينا ومقنا بتطويرها حبيث تالمئ مجيع املهاجرين
والالجئني وتوفر خدمات الامنذج القانونية بأسعار معقوةل وحبرفية عالية .تس تعني
الهيئات القانونية مبوظفني قانونيني معمتدين وذوي خربة ملباشة اخلدمات القانونية يف:
بوسطن ،ماساتشوستس ،ولوويل ،ماساتشوستس ،ومانشسرت ،نيو هامبشاير.

كيف تعمل هيئة خدمات الامنذج القانونية دلينا؟
• يتوىل أحد أعضاء فريق اخلدمات القانونية دلينا هممة حتديد موعد لعقد اجامتع أويل مع معيل حممتل يف أحد
ماكتبنا لتحديد أفضل مسار للعمل.

اتصل الآن!
املوقع االلكرتوينwww.iine.org/legal By:
الهاتف(617) 801-5258 :
الربيد االلكرتوينlegal@iine.org:

• عقب الانهتاء من الاجامتع الويل ،يف حال قرر املعهد قبول متثيل العميل احملمتل يف مسأةل الهجرة،
فسيمت اعطاء العميل قامئة من الواثئق مجلعها وتعلاميت بشأن حتديد موعد متابعة مع أحد أعضاء فريق
اخلدمات القانونية.
• ميثل عضو الفريق القانوين لك معيل يف املسائل القانونية املتعلقة به مبا يف ذكل التحضري الجراء
املقابالت مع دائرة خدمات الهجرة واجلنس ية المريكية.
• يرىج مالحظة أن العمالء مسؤولون عن توفري مرتمج شفوي خاص هبم للحضور أثناء املشاورة
الولية للمعهد ،ومتابعة املواعيد ،واملقابالت املقرر اجراؤها مع دائرة خدمات الهجرة واجلنس ية
المريكية.
• ميثل الفريق القانوين للمعهد العمالء من املهاجرين والالجئني خالل اجراءات الشاكل القانونية للهجرة
اخلاصة هبم .حنرص عىل العمل بصفة مباشة مع العمالء ،ونتواصل بشلك وثيق معهم يف لك خطوة
من خطوات مسأليت الهجرة واللجوء.
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