
  

                
     

                  
   

                     
 

               
                    

  

                
    

                  
                

        

                   
       

               
                

                
 

   

ينجرلهااوجئي للاة عدمسامكتب  
ة اديصت الات دمخالة دارإ

لحتملةاتالتغييال حومهمة  تمامعلو
مةلعااياالزباصة لخاا لهجراعدالقو

ة الهجراعد قوعل حة مقتات تغيياء بإجراية درعل اشنطن وة وليب (DSHS)الصحية وج معية الالخدمات ة دارإ

غب نروالح ملة ات ال غييهذه ن ابع نحن و .العامةايا الزن ي لقوالذين شخاص العل تنطبق قد ال ي الية الفيدر

ضيحتويل فيم إليك  .السياساتب غيي ن وثري أقد الذين لس اوشخاص للقة ثوموودقيقة مات معلوفي توف 

 .فهنعرلا 

ل صوالويكن وسارية اشنطن وة وليب (DSHS)الصحية وج معية الالخدمات ة دارإها تديرال ي الخدمات وامج البتظل  �
.هليالؤشخاص البل ِقمن إليها 

تق ضيه الذي النحو عل إل البيانات هذه ك تشارول ء للعملالشخصية البيانات صية خصوحمية  DSHSاصل تو �
 .الالفيدرن القانوأو ية لالو

ي لقاهاال ي ايا الزعل ثي تأأي ا حاليجد يوول  .اليةالفيدراعد القوعل سارية ات تغيية يأجد تول الحي، هذا إل  � ً
 .نهلوالؤء العمل

 )اءالخضالبطاقات (دائة عية شإقامة عل ل للحصوبطلبات ن ي قدموالذين شخاص العل حة القتات ال غييثر س ؤ �
تهم شيتأتديد أو تغيي أو ل جديد بطلبات ال قدمي وع ال نوة هجرة شيتأو مهاجرذلك ف با ال حدة، يات لالول خولدأو 
 .ال حدةيات لالوف 

ل للحصوبطلبات ال قدمي  )اءالخضالبطاقات (دائة عية شإقامة عل الحاصلي شخاص العل حة القتات ال غييثر تؤل  �
 .مريكيةالاطنة الوأو الجنسية عل 

اسةدرعند جل الطويلة الطبية سساتية الؤأو النقدية للمساعدة العميل باس خدام ع داد الفقط لي وللمسؤيكن ا، حالي � ً
با الية، الفيدرالصحية عاية الروال غذية وسكان للمعينة ايا مزحة القتات ال غييتضيف  .بهن ي قدموالذي ة الهجرطلب 

 SNAP.أو اشنطن وة وليبساس الالغذاء نامج برذلك ف 

اليةالفيدرايا الزهذه اس خدام اع بار ي م ن ول .احاليال لقاة ايا الزتع ب ن ول .جعيرر أثذات حة القتالسياسة ن تكولن � ً
.القاعدةنهاء إبعد تلقيها تم اذإإل ضافية ال

ال اليةالصفحة ف ُ بعي



                  
       

               
             

            
           

                   
                 

   

                 
                 

           

     
      

    
     

     

سئلة الانظر الس بعدة، أو ال ضمنة ايا بالزقائة عل ع طللل .اليةالفيدرايا الزاع ونأجميع عل ات ال غييتنطبق لن  �
 .يةلالوايا مزعل ات تغيية يأاء جرإي م ل و .لةال داو

مريكيي الالهاجرين وء، اللجوطالبي وجئي اللعل فلن ي م تطبيقها  .شخاصالجميع عل الجديدة القاعدة تنطبق ل  �
احهم سالطلق السجناء والهاي يي، /الكوبييالهاجرين واقية، العروفغانية الالخاصة ة الهجرة شيتأحامل وسيويي، ال
الل مساتمقدمي و، (U-Visa)امية جرالنشطة الضحايا و، (T-Visa)بالبش تجار الضحايا ونسانية، إح ياجات ل
 ).ةأالرضد بالعنف الخاص ن القانو(VAWAأو خاص بشكل الهاجرين حداث المن نفسهم بأ

بلِقمن ايا الزباس خدام ُع دين ول .الشخصة سأاد فرأمنها يس فيد ال ي ايا الزباس خدام الجديدة القاعدة هذه ل تع د �
)اءالخضالبطاقات (دائة عية شإقامة عل ل للحصوبطلب ي قدم شخص د وجوف ة سلااد فرأمن هم غيأو طفال ال
 .ال حدةيات لالوول خدأو 

ةالهجرحالة ول حالعامة ايا الزاس خدام ثي تأن بشأف مخاوأو سئلة ألديهم الذين لس اواد فرالاصل ي و
 :الحاكمويب قع موف جة الدرالنظمت حدى إخلل من د ارالوفر ت وقد  .ةالهجرمحاميي د حأمع بهم الخاصة 

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-
.resources الساعدةعل ل للحصوال الية النظمت مع اصل ال ويكنك ذلك، إل ضافة بال: 

1014-201-888-1لنظمة الساخن الخط  • :CLEAR 

 (NWIRP): بالغرالشمل منطقة ي مهاجرق حقوع شوم •
 : 4009-587-206سياتلف  NWIRPمك ب  –
 (Granger): 2100-854-509تاكيم ادي وف  NWIRPمك ب  –
 0054-570-509:اناتشوف  NWIRPمك ب  –
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