دفرت همکاری با مهاجر و پناهجو
اداره خدمات اقتصادی

معلومات مهم در ارتباط به تغییرات در قوانین مهاجرت
روی مزایای عامه
حکومت فدرال یک قانون “تغییرات عامه” را که درصورتیکه پناهجویان مزایای معیین عامه را دریافت منایند
ممکن روی درخواست آنها بخاطر ویزه ،اقامت دامئی ،یا پذیرش در ایاالت متحده تاثیر گذار باشد نهائی
ساخته است .دادگاه عالی ایاالت متحده قانون متذکره را بخاطر تطبیق اجازه داده ،و خدمات شهروندی و
پناهجوئی در ایاالت متحده ( )USCISقانون مذکور را بتاریخ  24فربوری 2020 ،نافذ خواهد منود .ما قانون
مذکور را مرور منوده و میخواهیم معلومات دقیق و معترب را برای اشخاص و خانواده های که شاید تحت اثر
آن قرار گیرند فراهم منائیم.
 پروگرامها و خدماتی که توسط دیپارمتنت خدمات صحی و اجتامعی ایالت واشنگنت اداره میگردند پا برجا خواهد بود
و برای افراد مستحق قابل دسرتس میباشند.
 دیپارمتنت خدمات صحی و اجتامعی) (DSHSبه نگهداری محرمیت معلومات شخصی پابند بوده و معلومات مذکور
را تا زمانیکی از جانب قانون ایالتی فدرال نیاز نباشد رشیک نخواهد ساخت.
	هزینه عمومی باالی پناهجویان تطبیق منیگردد .هر خانواده مختلف بوده و مردم باید برای خود و خانواده خود برا
اساس رشایط مشخص انتخاب درست منایند.
–	قانون مذکور روی ساکنین دامئی قانونی (“دارنده گان گرین کارت”) که برای شهروندی یا قبولی تابعیت درخواست
میدهند تاثیرگذار نخواهد بود.
–	قانون مذکور روی مهاجرین و پناهجویان ،پناهجویان امریکائی-آسیائی ،دارنده گان ویزه مهاجرت خاص افغان
و عراقی ،وارد شونده گان کیوبائی/هایتی ،زندانیاینی که از روی برشدوستی آزاد شده اند ،قربانیان قاچاق انسان
) ،(T-Visaقربانیان فعالیت های جرمی) ، (U-Visaنوجوانان مهاجرت خاص ،یا درخواست دهنده گان خودی
(VAWAقانون خشونت علیه زنان) تاثیرگذار منیباشد.
–	قانون مذکور روی کسانیکه بخاطر اقامت دامئی قانونی (“گرین کارت”) یا پذیرش در ایاالت متحده درخواست
میدهند – بشمول مهاجرین با ویزه متنوع و درخواستها بخاطر متدید ،تغییر یا تجدید ویزه در ایاالت متحده ممکن
تاثیرگذار باشد.
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ادامه در صفحه بعدی

 بسیاری از مزایای عامه بخشی از قانون جدید منیباشند .خانواده ها با خاطر آرام میتوانند از مزایای که آنها مستحق
آن میباشند استفاده منایند چون این بخش تحت قانون جدید متاثر منیگردد.
– قانون جدید پروگرامهای پول نقد ،نهادینه سازی طبابت طویل املدت ،و بعضی از مراقبت های صحی فدرال،
مواد خوراکی ،و مزایای بود و باش را تحت مالحظه قرار خواهد داد .بخاطر فهرست کامل مزایا ،به سواالتی که
اغلب پرسیده شده  FAQمراجعه گردد.
–

قانون جدید مزایای دیگر فدرال را تحت مالحظه قرار منیدهد .که شامل ، WIC, CHIPغذای چاشت در مکتب،
بانکهای غذا ،رسپناه ،و غیره میگردد.

– در رابطه به وضعیت بدون پول و مزایای محلی هیچگونه تغییرات وارد منیشود.

	قانون مذکور روی درخواستها برای تعدیالت حالت قانونی ،متدید اقامت ،یا سکونت دامئی که در یا بعد
از 24فربوری 2020 ،تحت مهر باطل قرار میگیرد تطبیق میگردد.
	قانون مذکور مزایای را که در یا بعد از  24فربوری 2020 ،دریافت میگردد تحت غور قرار خواهد داد .این قانون
مزایای را که قبل از تاریخ مذکور دریافت میگردد چنانکه شامل گذشته شود تحت غور قرار منیدهد.
	قانون مذکور استفاده از مزایا توسط اعضای خانواده یک شخص را دربر منیگیرد .استفاده از مزایا توسط اطفال یا
اعضای دیگر خانواده علیه یک فردیکه برای سکونت دامئی یا پذیرش در ایاالت متحده درخواست میدهد را دربر
منیگیرد.
کسانیکه در رابطه به تاثیرات استفاده از مزایای عامه در پیوند به حالت مهاجرت شان نگرانی یا سوال داشته باشند باید
با یک وکیل مهاجرت متاس بگیرند .منابع از طریق یکی از موسساتی که در ویب سات حکومتی فهرست گردیده موجود
میباشدhttps://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and- :

.refugee-resources

عالوتاً ،شام میتوانید

با یکی از موسسات ذیل را بخاطر کمک به متاس شوید:

 CLEAR Hotline: 1-888-201-1014
 پروژه حقوق مهاجریت ): Northwest (NWIRP
– دفرت 206-587-4009 :Seattle NWIRP
– دفرت )509-854-2100 :NWIRP Yakima Valley (Granger
– دفرت 509-570-0054 :Wenatchee NWIRP
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