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 مذكرة

 
 

 الخدمات االجتماعية التابعة لمقاطعة آالميداشركاء مجتمع وكالة                        إلى: 
 الوكالة ةلوري كوكس، مدير                       من: 

 "العبء على الدولة"  :المانع المؤقت القضائيالحكم  تحديث:              الموضوع: 
 2019 ولأكتوبر/تشرين األ 14                   التاريخ:

 
إدارة ترامب على سياسة فيدرالية قديمة وغير  التي أدخلتها تغييراتالومجلس المشرفين بشدة  وكالة الخدمات االجتماعية التابعة لمقاطعة آالميداكما تعلمون، عارضت 
 ".  العبء على الدولة ضرورية تُعرف باسم " 

 
 يعلى الصعيد الوطن أمر قضائي مانع

حكام كون هذه األإدارة ترامب. على الرغم من  عنها التي أعلنت "العبء على الدولة" قاعدة  تطبيق أمام المحكمة الفيدراليةظرت نُ ثالث قضايا  منعت، يوم الجمعة الماضي
 ألنها تشكل شأن إصدار هذه األحكامب ذلك وتود أن نعرب الوكالة عن ارتياحها. تشرين األول/أكتوبر 15في حيز التنفيذ القاعدة الجديدة  دخول تلك منعت ها، إال أنةمؤقت

 ناأثناء انتظار تزويدكم بمعلومات محدثةعن كثب وسنقوم ب متابعة تقدم القضيةسنستمر في كما أننا . وللمناصرين لهذه القضيةرين المهاجمن عائالت لل هائلانتصار 
 .أمر قضائي دائم إلصدار

 
 يجب معرفتهاتفاصيل مهمة 

 المساعداتالوصول إلى قابلية األهلية وب لبات والشروط الخاصةالمتطكاليفورنيا. وهذا يشمل جميع  بواليةالعامة  المتعلقة بالمساعدات واإلعاناتقواعد ال، لم تتغير للتذكير
 .حق لهم ولعائالتهمتالتي ات مساعدة عمالئنا على االستمرار في تلقي المساعد ذلك ونود. مؤهل هجرةيتمتعون بوضع للمقيمين الدائمين الشرعيين والعمالء الذين 

 
 موقفنا كوكالة
، المهاجرين األفراد من  بما في ذلك، الميداآجميع األفراد واألسر التي تعيش في مقاطعة تأييدنا لقابلية وصول وعلى موقفنا من حيث التزامنا ما زلنا فنحن بصفتنا وكالة، 

إذا  ،الهجرة نؤوشبيعني محامي  لي معمناقشة وضع الهجرة الفردي الخاص بهم بشكل فعحيث نريد االستمرار في تثقيف وتمكين مجتمعنا من  كما أننا. للخدمات الُمقدمة
 مخاوف.لديهم أي أسئلة أو  تكان
 

 
 لشؤون الهجرة خدمات القانونيةالمع  التواصل

تزويد رجاء  .الهجرة متخصص في أمور استشارة محامي تلك األخيرة، أو يفكر في االستغناء عن ، العامة المساعداتالتقدم للحصول على  قلق بشأنيجب على أي شخص 
 :المجانية المجتمعية المساعدة القانونيةوالمتعلقة بالعمالء بالمعلومات التالية 

• Asian Pacific Islander Legal Outreach (510) 251-2846 ) ن  )التوعية القانونية لسكان جزر المحيط الهادئ من اآلسيويي 

• Bay Area Legal Aid (800) 551-5554  (لمنطقة الخليج)المساعدة القانونية 

• Catholic Charities of the East Bay (510) 437-1554 (ق الخليج ية الكاثوليكية لمنطقة شر  (الجمعيات الخي 

• Centro Legal De La Raza (510) 437-1554 (مركز الرازا للشؤون القانونية ) 

• East Bay Community Law Center (510) 548-4040  (  ق الخليج المجتمعي للشؤون القانونيةمركز  (شر

• International Institute of the East Bay (510) 451-2846  (ق الخليج  (المعهد الدولي لمنطقة شر
 
 

بموارد الهجرة عبر الرابط التالي: الخاص واإللكتروني الوكالة موقع يُرجى زيارة  .لغات مختلفة 10تتوافر جميع المعلومات في 
https://immigration.alamedasocialservices.org/ ،وكالة الخدمات االجتماعية سياسات ةاالتصال بمدير أو (SSA ) ، فياللاير -باسوكو أنيسة(Anissa 

Villarreal-Basoco )البريد اإللكتروني التالي: عنوان  برع abvillarreal@acgov.org:(510) 271-9181 ، أو عن طريق االتصال برقم الهاتف اآلتي. 
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