
 األسئلة المتكررة:
 العامةعانات القاعدة النھائیة لمبدأ "العالة على الحكومة" واإل
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 .2020ینایر  30ھذه المعلومات حدیثة ودقیقة اعتباًرا من 

 
 حیز التنفیذ؟ ""العالة على الحكومة مبدأالخاصة بالنھائیة قاعدة الومتى تدخل  "العالة على الحكومة"مبدأ و ما ھ .1

"العالة قاعدة تنفیذ إلى إیقاف  والذي أدىعلى مستوى البالد زجریاً أمًرا قضائیًا إلغاء ب المحكمة العلیا قامت، 2020 )كانون الثانيینایر ( 27في 
، مما یعني أن الصعید الوطنيعلى  الثالثیةمحكمة المن الصادرة الزجریة الدائمة  األوامر القضائیة كان ھذا ھو آخر. على الحكومة" بشكل مؤقت

بواسطة أمر حجب ھذا القرار دخل حیز التنفیذ في جمیع أنحاء البالد، إال في والیة إلینوي حیث تم ی) یمكن أن DHSوزارة األمن الداخلي (قرار 
 .2020فبرایر  24یوم  أو بعد ھذه القاعدة النھائیة فيداخلي ستقوم بتطبیق األمن الأن وزارة علم نحن ن قضائي على مستوى الوالیة.

 
بالدخول  من سیتم لھ السماحتخاذ القرار بخصوص ) الUSCIS" ھو اختبار تستخدمھ مصلحة الجنسیة والھجرة األمریكیة (عالة على الحكومة"ال

 ةالمعروف -) LPRالذي یمكنھ الحصول على اإلقامة الدائمة القانونیة (من یرات المؤقتة، والذي یمكنھ تجدید بعض التأشمن إلى الوالیات المتحدة، و
المتقدمین  )LPRsالحائزین على اإلقامة الدائمة القانونیة (مبدأ "العالة على الحكومة" على  نطبقیال مالحظة: خضراء. البطاقة الأیًضا باسم 

 متجنسین.لیصبحوا مواطنین أمریكیین  اتبالتماس
 
 بموجب القاعدة النھائیة لمبدأ "العالة على الحكومة"؟ما الذي یتغیر  .2

ً باعتباره شخص"العالة على الحكومة" تحدید تعریف وأعادت وزارة األمن الداخلي  ،بموجب القاعدة النھائیة أكثر من غیره" لتلقي ُمرجحاً " ا
 شھرا. 36عبر تمتد  فترةشھرا خالل أي  12أكثر من لفترة العامة عانات اإل

• CalWORKs • Medi-Cal  
 CalFresh • (GA)دات العامة المساع •
 اإلسكان العام • (SSI)الضمان االجتماعي اإلضافي  •
 8مساعدات القسم رقم  • الرعایة طویلة األجل •

 
 في القاعدة النھائیة؟توضع في االعتبار  إعانات لنھل ھناك أي  .3

 :النظر واالعتبارمن  ستبعدةالمُ عانات نعم، فیما یلي قائمة باإل
• Medi-Cal كفالة/رعایة األطفال والتبني •  لألطفال والنساء الحوامل 
 االنطالقة المبكرة • اإلغاثة في حالة الكوارث •
  (EITC)باإلعفاء الضریبي على الدخل الُمكتس • برامج التغذیة المدرسیة •
• WIC للطفل اإلعفاء الضریبي  • ، واألطفالعُرضَّ لللنساء، وا(CTC) 

 
 ؟النھائیة لمبدأ "العالة على الحكومة"قاعدة المتى سیتم تطبیق  .4

 في مسار الھجرة:نقاط معینة عند  قاعدة الجدیدة لمبدأ "العالة على الحكومة"تطبیق السوف یتم 
 ما بطلب للدخول إلى الوالیات المتحدة عندما یتقدم شخصٌ  •
 أفراد األسرة أو صاحب عملأحد من خالل  )LPRاإلقامة الدائمة القانونیة (ما بطلب  عندما یتقدم شخصٌ  •

 
 ھل تنطبق القاعدة النھائیة لمبدأ "العالة على الحكومة" على جمیع المھاجرین؟ .5

  :الُمعفاةفیما یلي قائمة بالفئات ال، 
 المواطنون األمریكیون المتجنسون •
 المقیمون إقامة دائمة قانونیة •
 الالجئون وطالبي اللجوء •

 )DACAاإلجراء المؤجل لألطفال الوافدین ( •
 )TPSوضع الحمایة المؤقتة ( •
 الھجرة الخاصة للمواطنین األفغان والعراقیین •

 اإلغاثة بموجب:األشخاص الذین تم منحھم  • السن) وضع الھجرة الخاصة لألحداث (صغار •
 V • CAA-وتأشیرة U-الحائزون على تأشیرة •
قانون المتقدمون بااللتماسات نیابةً عن أنفسھم بموجب  •

 )VAWAالعنف ضد النساء (
• NACARA 
• HRIFA 

  

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19a785_j4ek.pdf
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 مع من یجب أن أتحدث عن أسئلتي؟ .عامةالعانات اإلما إذا كنت أتقدم بطلب للحصول على علدي أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بي و .6

على  ،بما في ذلك إلى الربح ونھدفیال ذین الخدمات الھجرة قدمي تشجع وكالة الخدمات االجتماعیة األفراد واألسر على طلب المشورة من م
 اإلحاالت التالیة: ،سبیل المثال ال الحصر

 2846-251 (510)، رقم الھاتف Asian Pacific Islanderأنشطة الخدمة القانونیة  •
 4744-663 (510)المساعدة القانونیة في منطقة الخلیج، رقم الھاتف  •
 1554-437 (510)الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة في الخلیج الشرقي، رقم الھاتف  •
 1554-437 (510)المركز القانوني الخاص باألعراق، رقم الھاتف  •
 4040-548 (510)مركز القانون المجتمعي بالخلیج الشرقي، رقم الھاتف  •
 2846-451 (510)المعھد الدولي في الخلیج الشرقي، رقم الھاتف  •

 
 العامة؟عانات یة لإلاألھلمتطلبات ھل تغیرت  .7

تواصل وكالة وف األھلیة كما ھي لألفراد واألسر. سمتطلبات فال تزال كالیفورنیا. والیة والخدمات في العامة عانات لم تتغیر قواعد اإلال. 
الجدیدة قاعدة الوضع قبل من كانت تفعل لألفراد واألسر المؤھلة مثلما عانات الخدمات االجتماعیة معالجة جمیع الطلبات والتجدیدات وتقدیم اإل

 .لمبدأ "العالة على الحكومة"
 
 ؟بھ ایقومویجب ان ما الذي علقة؟ ولدیھم قضایا ھجرة مُ حالیاً عامة إعانات بالنسبة لألفراد واألسر الذین یتلقون ذلك ماذا یعني  .8

. ینبغي إحالة األفراد واألسر للتحدث مع محامي ھجرة متماثلتینحالتین توجد الھجرة مجموعة فریدة من الظروف، ال قضیة من قضایا كل لدى 
 یقدم موظفو وكالة الخدمات االجتماعیة في أي وقت من األوقات أي إرشادات قانونیة لألفراد واألسر.على اإلطالق أن یجب ال سمعة طیبة.  وذ
 
 ؟المعلومات التي یقدمونھا وكالة الخدمات االجتماعیةتستخدم خصوصیة معلوماتھم. كیف دیھم قلق بشأن لاألسر األفراد و .9

الحكومة یس لدى . لاإلعانات فقطتستخدم وكالة الخدمات االجتماعیة المعلومات المقدمة لمعرفة ما إذا كان األفراد واألسر مؤھلین للحصول على 
الجتماعیة إلى التحقق من المعلومات الھجرة. قد تحتاج وكالة الخدمات اقوانین الوصول إلى أنظمة الوكالة التخاذ إجراءات إنفاذ حق الفیدرالیة 

لتلقي الخدمات. ال تشارك الوكالة أي معلومات حول أفراد األھلیة الحكومة الفیدرالیة، ولكن فقط لتأكید  معالعامة اإلعانات المقدمة في طلب 
 .فقط ماليالكفیل الالمعلومات المقدمة عن تشارك ولكن إعانات، للحصول على بطلب األسرة الذین ال یتقدمون 

 
 كالیفورنیا؟والیة من أنظمة الكمبیوتر التابعة إلدارة الخدمات االجتماعیة في قضیة إلى إزالة معلومات ال اإلعانات ھل سیؤدي إیقاف .10
حیازة في وكالة الخدمات االجتماعیة ستمر لذلك، سوف ت، قضایالجمیع ال تواألنظمة المحلیة بسجالبالوالیة تحتفظ أنظمة الكمبیوتر ال. 

 .سجالتفي الالموجودة المعلومات 
 

 ؟مبدأ "العالة على الحكومة"أین یمكن لألفراد العثور على معلومات إضافیة عن  .11
 الخدمة االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا إدارة •
 كالیفورنیاوالیة في بالمقاطعة مدیري الرعایة جمعیة  •
 الوطنيقوانین الھجرة مركز  •
 بوالیة كالیفورنیا ینمركز سیاسات المھاجر •

 
 ؟"العالة على الحكومة" الجدیدة لمبدأ قاعدةالھل سیتم مشاركة المزید من المعلومات حول  .12

للحصول على المزید . لتي تم تحدیثھاا موارد الھجرة والتقییم والتخطیط للحصول على ،السیاساتمكتب ل اإللكتروني موقعالنعم. تفضل بزیارة 
 .عن مبدأ "العالة على الحكومة"إعالن الخدمة العامة  قُم باستعراضمن المعلومات، 

http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
https://www.cwda.org/post/immigration-resources
https://www.nilc.org/issues/health-care/exec-orders-and-access-to-public-programs/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/administration/Immigration%20Resources.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU

