
خدمات التوظيف 

•  التوظيف والتدريب الداخيل االنتقايل 
مدفوع األجر

•  ورش عمل للتدريب الوظيفي 
واالستعداد الوظيفي 

•  كتابة السرية الذاتية واالستعداد 
للمقابلة الشخصية

• ورش عمل للمهارات الشخصية 
•  روابط للوظائف املستدمية
• ورش عمل للمعرفة املالية

•  شهادات مهنية )مدرب تعايف األقران، مناول 
األغذية، OSHA-30، سالمة املوقع، 

حارس الحريق(

الخدمات الداعمة الشاملة 

•  رعاية الصحة العقلية والسلوكية والبدنية 
•  عالج تعاطي املخدرات

•  خدمات دعم األرسة ومل الشمل
•  املساعدة اإلسكانية

• استشارات فردية وجامعية
• خدمة اإلرشاد الفردي وجهاً لوجه

• إدارة الحالة
• التسجيل للحصول عىل اإلعانات

• خدمات قانونية
 •  الدعم التعليمي )شهادة معادلة الدراسة الثانوية 

 ،)High School Equivalency, HSE( 
االلتحاق بالكلية، التدريس الخصويص(

تقدم شبكة مكونة من 10 منظمات غير ربحية ما يلي: 

لمعرفة المزيد حول برامج إعادة الدخول 
وكيفية الوصول إلى الخدمات  أنظر بالداخل

يوليو 2022

مبادرة عىل مستوى املدينة تدعم األفراد املتأثرين بنظام العدالة الجنائية

 شبكة العدالة 
 االجتماعية

إلعادة الدمج



الخدمات مفتوحة ألي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر

BRONX CONNECT
816 Courtlandt Ave, Bronx, NY 10451

من االثنني إىل الجمعة من الساعة 9 صباًحا وحتى 5 مساًء
من االثنني إىل األربعاء من الساعة 5 مساًء وحتى 7 مساًء

من خالل تحديد موعد
Zana Banks-Rollin

ساعات العمل: من الثالثاء إىل الجمعة
zanab@bronxconnect.org | )929( 476-7398

Octavia Butler 
ساعات العمل: االثنني، من االربعاء إىل الجمعة

octaviar@bronxconnect.org | )929( 285-7421
Artie Sanchez 

ساعات العمل: االثنني، من االربعاء إىل الجمعة
arties@Bronxconnect.org | )929( 490-6275

EXODUS TRANSITIONAL 
COMMUNITY

2268 3rd Ave, New York, NY 10035
اإلثنني - الجمعة 9 صباحاً - 4 مساًء 

 0990-492 )917(، الخط الفرعي 136، 
 800-662-1220 )TDD/TTY( رقم هاتف الُصم/ الهاتف النيص

Brittany Smith
bsmith@etcny.org 

Ibrahim Rivera
irivera@etcny.org

FEDCAP
 92-31 Union Hall St, 4th Fl

 Jamaica, NY 11433
اإلثنني - الجمعة 9 صباحاً - 5 مساًء

 Lohaiza Saladin 
 )855( 530-4796 | )646( 931-2414 

losaladin@fedcap.org

Marcus Leggette 
maleggette@fedcap.org | )929( 502-6359

FORTUNE SOCIETY
29-76 Northern Blvd 
 Queens, NY 11101

اإلثنني - الجمعة 9 صباحاً - 5 مساًء
info@fortunesociety.org | )212( 691-7554

David Rodriguez 
)347( 510-3650

darodriguez@fortunesociety.org

HOUSING WORKS
 301 W 37th St, 5th Fl,
 New York, NY 10018

 اإلثنني - الجمعة 
9 صباحاً - 5 مساًء

 )929( 472-2778 
justiceInitiativesInfo@housingworks.org

OSBORNE ASSOCIATION
175 Remsen St, Ste. 800

 Brooklyn, NY 11201
اإلثنني - الجمعة 8 صباحاً - 5 مساء

 )718( 637-6560
 Verdell Sims 

)646( 294-4076 
vsims@osborneny.org

 809 Westchester Ave
Bronx, NY 10455

اإلثنني - الجمعة 8 صباحاً - 5 مساء 
 )718( 707-2600 

 Lamont Peyton 
 lpeyton@osborne.org | )347( 527-0131

STATEN ISLAND JUSTICE CENTER, 
CENTER FOR COURT INNOVATION

 60 Bay St, Ste. 100, 
 Staten Island NY, 10301

 اإلثنني - الجمعة 
10 صباحاً - 5 مساء
Ayana Comrie 

acomrie@courtinnovation.org | )347( 510-7679

اخلدمات ثنائية اللغة متوفرة!
اإلنكليزية / اإلسبانية

لعمر 21 
عامًا فأكثر

تتوفر خدمات 
 LGBTQIA
املتخصصة

يُسمح باحلضور دون 
موعد مسبق ما مل يُنص على 

خالف ذلك

املواعيد املسبقة فقط 
عرب اهلاتف أو الربيد 

اإللكرتوني
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YOUTH JUSTICE  
NETWORK

 )املعروفة مسبقاً باسم 
 )Friends of Island Academy

 صندوق الرسائل العام 
للحصول عىل معلومات

info@youthjustice.org 
اإلثنني - الجمعة

 424 147th St, 3rd fl., 
Bronx, NY 10455

 Esmeralda Martes
emartes@youthjustice.org | )917( 495-1673

 25 Chapel St, Ste. 1206,
Brooklyn, NY 11201

 Venus Core 
vcore@youthjustice.org | )347( 689-0859

 63 W. 125th St, 4th fl.,
New York, NY 10027

Jasmin King
jking@youthjustice.org | )212( 760-0755

CENTER FOR  
COMMUNITY  

ALTERNATIVES
ccareentry@communityalternatives.org

 25 Chapel St #701
Brooklyn, NY 11201

Nezry Bastien 
)680( 800-5196

nbastien@communityalternatives.org

لألعمار 24-16

باملواعيد املسبقة 
فقط عرب اهلاتف أو 

الربيد اإللكرتوني

لألعمار 24-13

يسمح باحلضور بدون موعد مسبق أيام 
اخلميس، 10 صباحًا - 5 مساءً، 

مطلوب حتديد موعد مسبق خبالف ذلك

WOMEN’S PRISON ASSOCIATION
 100 Pennsylvania Ave, 2nd Fl, 

   Brooklyn, NY 11207
Vanessa Paul  

vpaul@wpaonline.org | )516( 445-2091
Shamika Augustine 

saugustine@wpaonline.org | )347( 881-3948

 تتوفر الخدمات فقط للنساء، والمتحولين جنسيًا، 
واألفراد غير المتوافقين مع نوعهم االجتماعي

تتوفر الخدمات فقط للشباب وصغار 
البالغين حتى عمر 24 عامًا
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 ابق عىل اتصال.
  للحصول عىل مزيد من املعلومات حول شبكة العدالة االجتامعية إلعادة الدمج،

 نرجو زيارة: موقعنا اإللكرتوين. 

.nyc.gov/criminaljustice وقم بزيارة @CrimJusticeNYC عىل Twitter تابعنا عىل

THE JOHN JAY COLLEGE INSTITUTE FOR JUSTICE AND OPPORTUNITY
يقدم معهد John Jay College Institute for Justice and Opportunity سلسلة متصلة من خدمات اإلعداد 

التعليمي واملهني لألفراد املتأثرين بنظام العدالة الجنائية. تشمل هذه الربامج ما ييل:

•  Tech 101: تدريب متهيدي عىل أساسيات التكنولوجيا 
 Google Suite و Microsoft Office مبا يف ذلك

وأساسيات الربيد اإللكرتوين والبحث عن الوظائف 
عرب اإلنرتنت.

•  مبادرة الكلية: برنامج الوصول إىل الكلية لألفراد الحاصلني 
عىل دبلوم املدرسة الثانوية أو HSE. يشمل تقييامت 

االستعداد للكلية ودورات استكشاف الكلية واالستشارات 
األكادميية واملهنية واملساعدة يف طلبات الكلية وتطبيقات 

املساعدة املالية وخدمات توجيه ودعم األقران.

•  تواصل مع HSE: تدعم شهادة معادلة الدراسة الثانوية 
)High School Equivalency, HSE( للبالغني من 

عمر 25 عاماُ وأكرب.

•  شهادة متقيص يف الخدمات اإلنسانية والعدالة املجتمعية: 
تدريب مكثف ملدة فصل درايس لألشخاص ذوي الخربة 

الحية يف نظام العدالة الجنائية املهتمني مبهنة يف الخدمات 
االجتامعية. مفتوحة لألفراد الذين تزيد أعامرهم عن 18 

.HSE عاًما الحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة أو

معلومات االتصال العامة
justoppinfo@jjay.cuny.edu | )212( 887-6231

خدمات التعليم مفتوحة للجميع
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