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عن المكتب
النائب العام مورا هيلي هو رئيس المحامين وضابط تنفيذ القانون في كومنويلث ماتشوستس.مكتبها يعتبر مرجع ومدافع عن والية
وسكانها في عدة مجاالت ,بما في ذلك حماية المستهلكين ،ومكافحة الغش والفساد ،وحماية الحقوق المدنية ،وتعزيز االنتعاش
االقتصادي الهادف.

كيف تصل الى مكتب
يمكنك العثور على معلومات عن حقوقك والتعرف على الخدمات المجانية للضحايا والمستهلكين ،بما في ذلك كيفية تقديم شكوى لدى
مكتبنا عن طريق االتصال باألرقام المذكورة أدناه ،وزيارة موقعنا على  www.mass.gov/agoفي االسفل أوالذهاب الى اي
فرع موقع في بوسطن ،ووستر ،سبرينغفيلد أو نيوبيدفورد خالل ساعات العمل العادية.

شعبة االستجابة والنصح للمستهلك (كارد)  ,الخط الساخن )617( 727-8400 :
كارد نوفر خدمة ومساعدة مجانية للمستهلك مجال حماية المستهلك وكذلك باستطاعهم توجيه المستهلكين الى شعبة مكتب النائب العام
حيث يمكن ان يساعدهم في قضية او تساؤل ما.
االثنين الى الجمعة من  10صباحا حتى  4مساءا.

الخط المتاحللمسنين)888(243-5337 :
الخط المتاح للمسنين يساعد كبار السن وأسرهم التماس المساعدة مع القضايا ذات الصلة بالمستهلك.

الشعبة القانونية للعمل)617( 727-3546 :
يفرض شعبة العمل المنصف قوانين األجور وساعات الكومنولث ،ويحمي الموظفين من االستغالل من قبل أرباب العمل.

قانون االجتماع المفتوح الخط الساخن)617( 963-2540 :
من خالل هذا الخط الساخن والمحامين والموظفين من شعبة الحكومة المنفتحة تقديم المساعدة ألعضاء الهيئات العامة ،والجمهور،
والصحافة الباحثة عن توجيه حول المتطلبات لقانون االجتماعات المفتوحة للوالية.

قسم الحقوق المدنية CRD: (617) 727-2200
يفرض قوانين الدولة والحكومة الفدرالية التي تحمي السكان والزوار من التمييز على أساس العرق أو األصل القومي أو الجنس أو
التوجه الجنسي ،ووضع المحاربين ،أو اإلعاقة ،أو أي وضع حماية .اي شخص يشعر بانه/بانها ضحية للتميز ( في اي مجال مثال ي
المساكن و العمل و االقامة العامة) يمكن ان يحرر شكوى مع قسم الحقوق المدنية.
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التأمين والرعاية الصحية المستهلك خط المساعدة )888( 830-6277 :
هذا الخط يساعد المستهلكين مع المسائل المتعلقة بالرعاية الصحية ،والتأمين الصحي و/او تأمين العربات والدرجات النارية.

االحتيال في مجال التأمين )617( 573-5330 :
هذا خط المساعدة يستلم مكالمات متعلقة للتبليغ عن النصب في كل من المجاالت االتية :تعويض العمال وتامين السيارات واالعاقة
وفواتير الرعاية الصحية وتأمين البطالة.

خط المساعدات الطبية االحتيال نصيحة)617( 963-2360 :
هذا الخط للمساعدة في االمور المتعلقة بسوء المعاملة أو اإلهمال للمقيمين في مرفق الرعاية طويلة األجل أو االحتيال الذي يرتكب
من قبل مقدم الطبية..
على مدار  24ساعة.

شعبة المساعدة والشاهد الضحية )617( 727-2200 :
وهذا يوفر تقييم األزمة للضحايا والشهود لتسهيل شفائهم العاطفي والنفسي والجسدي والمالي من اإليذاء ويضمن أن يتم تزويد الضحايا
والشهود مع الحقوق والخدمات بتكليف من قانون الحقوق الضحية.
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يمكنك أن تقرأ المعلومات عن حقوقك والخدمات المتاحة لضحايا وقضايا المستهلك الشائعة ،تعرف على موقع مكاتبنا
اإلقليمية في بوسطن و نيو بدفورد و سبرينغفيلد ووستر ،وملف الشكاوى عبر اإلنترنت في أي وقت على موقعنا في
www.mass.gov/ago
Office of Attorney General Maura Healey
www.mass.gov/ago
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