
 
 

    
 

  

  

  
 

  

  
  

 

  

   

دفت مساعدت به پناهنده گان و مهاجرین 
ه خدمات اقتصاد  ادار

معلومات مهم در رابطه به تغییرات ممکنه
در قوانین مزایا  عمومی مهاجرت

الی انین فدردر قوات پیشنهاد شده از تغییر )DSHS(اشنگت تنت خدمات صحی و اجتمعی ایالت ودیپار

ت ات ممکنه نظارا دریافت میکنند باخب میباشد. ما از این تغییرمی رایا  عمودمیکه مزابطه به مرت در رمهاجر

ثر اده ها  که از پالیسی ها  تغییر متأا  اشخاص و خانوا برمات دقیق و مطمئ راهیم تا معلومینمئیم و میخو

ع داریم. د ذیل اطلاره موائه میکنیم. ما در باردند ارمیگر

ا  ده و برجا بودد پابرمیگره ادار )DSHS(اشنگت سط ایالت وتنت خدمات صحی و اجتمعی که تونامه ها و خدمات دیپاربر�

س میباشد. ایط قابل دستاجد شاشخاص و

مت مانیکه از جانب حکوکلین ادامه داده و تا زمات شخصی مؤمیت معلومحرتنت خدمات صحی و اجتمعی به حفظ دیپار�

د.فاش نیسازامات رم نباشد این معلوزال لن فدریا قانو

دد ایط دریافت میگراجد شکلین وسط مؤایا  که تو  مزوال انجام نشده است. رانین فدراتی در قومان، هیچ تغیردر عین ز�

د. ار نیگیرنیز در حال حاض تحت تاثیر قر

ت متحده د به ایالوره وت سبز( یا بخاطر اجازنی )کارنت دائی قانو  کسانیکه بخاطر سکووات پیشنهاد شده رتغییر�

ت ه در ایالاست بخاطر تجدید، تغییر یا تدید ویزخوع مهاجرین و درا  متنول ویزاست میدهند، بشموخودر

د. متحده تاثیر میگذار

ل تابعیت ند  یا قبووده و بخاطر شهرت سبز( بونی )کارنت دائی قانوا  سکو  کسانیکه داروات پیشنهاد شده رتغییر�

گذار نیباشد. است مینمیند تاثیرخودر

از مدت  طبی دراستفاده کمک ها  نقد  یا نهادینه سازًفات مقامات صاست مهاجرخوحظه دردر حال حاض، هنگام مل�

اشنگت یا ل غذا  اساسی وا، بشمونت رال، تغذیه و سکواقبت صحی فدرایا  مرات پیشنهاد شده مزتغییرند. ا مدنظر میگیرر

SNAP ا اضافه مینمید. ر

ایا  حظه نیباشد. استفاده از مزز قابل دریافت میباشد نیز قابل ملوایا  که امرگشت نیباشد. مزپالیسی پیشنهاد شده قابل بر�

 .اهد شدفته خون مدنظر گرال تنها بعد از نهائی شدن قانواضافی فدر

ادامه در صفحه بعد 



  

  

     

  

 

 

 

 

 

دد،ایا  که شامل یا مستثنی میگرست مزه فهرال قابل تطبیق نیباشد. بخاطر دانست در بارایا  فدرع مزا  تام انووات رتغییر�

دد. د نیگرارمتی وایا  حکوات در مزنه تغییرجه نائید. هیچگوسیده شده تور پرنه مکرتی که بگوالبه سو

است دهنده گان، مهاجرین امریکائی، خو  پناهنده گان و درون ردد. این قانودم تطبیق نیگر  تام مرون جدید راین قانو�

بانیان قاچاق ستانه، قردود  ها  کیوبائی/هایتی، معافیت ها  بشوراقی، وت افغان و عرص مهاجره مخصونده گان ویزدار

نت ن منع خشو)قانو VAWAت خاص یا ، اطفال با مهاجر(U-Visa)می بانیان فعالیت ها  جر، قر(T-Visa)انسان 

است دهنده شخصی قابل تطبیق نیباشد. خونان( درعلیه ز

سط اطفال یا ایا تود. استفاده از مزا مدنظر نیگیراده شخص رایا از جانب اعضا  خانوه استفاده از مزکرن جدید متذقانو�

د به وره واست میدهد یا اجازخوت سبز( درنی )کارنت دائی قانواده علیه یک شخصی که بخاطر سکواعضا  دیگر خانو

د. فته نیشواهد مدنظر گرت متحده میخوایال

ند باید انی دارال یا نگرت شان سوضع مهاجرتبط به ومی مرایا  عموات استفاده از مزابطه به تاثیراده ها  که در راشخاص و خانو

متی قابل دریافت میباشد: ست شده در ویب سایت حکوسسات فهرند. منابع از طریق یکی از موت در تاس شوکیل مهاجربا و

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources 
سسات ذیل بخاطر کمک به تاس شوید: انید با یکی از موه، شم میتووعلبر

1-888-201-1014 :CLEAR Hotline • 

:Northwest Immigrant Rights Project )NWIRP( • 

206-587-4009 :NWIRP Seattle Ofce –    

509-854-2100 :NWIRP Yakima Valley )Granger( Ofce –    

509-570-0054 :NWIRP Wenatchee Ofce –    

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources 
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources 

