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 روز و دقیق است.به 2020جنوری  30این معلومات در تاریخ 
 

 شود؟  عدم تمکن مالی چیست و قانون نهایی عدم تمکن مالی چی وقت قابل اجرا می .1

حکم ابتدایی سراسری که باعث توقف تطبیق قانون عدم تمکن مالی شده بود را لغو کرد. این آخرین  محکمه عالی، 2020جنوری  27در 

ت که قانون وزارت امنیت داخله حکم ابتدایی سراسری مربوط به سه محکمه ناحیه بود که همچنان پابرجا مانده بود که به این معناس

(DHSمی ) .دانیم که میتواند در سرتاسر کشور تطبیق شود، بجز در ایلینویز که ذریعه حکم ابتدایی ایالتی متوقف شده استDHS  این

 یا بعد از آن اجرا خواهد کرد. 2020فبروری  24قانون نهایی را در 
 

گیرد تا مشخص ( مورد استفاده قرار میUSCISت متحده )"عدم تمکن مالی" امتحانی است که ذریعه خدمات شهروندی و مهاجرت ایاال

های موقت خود را تمدید کند، و چی کسی یزهتواند بعضی وشود به چی کسی اجازه ورود به ایاالت متحده داده شود، چی کسی می

عدم تمکن مالی در مورد  نوت:شود. که با عنوان گرین کارت نیز شناخته می -( را دریافت کند LPRتواند اقامت دائم قانونی )می

 .شودنمیبرای تبدیل شدن به شهروندان تبعه ایاالت متحده تطبیق  LPRهای درخواست
 

 کند؟نهایی عدم تمکن مالی کدام چیز تغییر میبر بنیاد قانون  .2

طبق قانون نهایی، وزارت امنیت داخله "عدم تمکن مالی" را وضعیت شخصی دانسته است که "به احتمال زیاد" مزایای عمومی را بیش 

 ماهه دریافت خواهد کرد. 36دوره ماه در هر  12از 
 

 نظر گرفته شده است: در ذیل فهرستی از مزایای عمومی آمده که هم اکنون در

• CalWORKs • Medi-Cal 

 CalFresh • (A)کمک عمومی   •

 مسکن عمومی • (SSIسوشیل سکیوریتی تکمیلی ) •

 8کمک بخش  • مراقبت درازمدت •
 

 آیا مزایایی وجود دارد که در قانون نهایی در نظر گرفته نشده باشد؟  .3

 است: نشدهبلی، در ذیل فهرستی از مزایایی آمده که هم اکنون در نظر گرفته 

• Medi-Cal گرفتنفرزندیقبت سرپرستی و بهمرا • برای اطفال و زنان حامله 

 Head Start • رسانی در وقت فاجعهکمک •

 (EITCاعتبار مالیاتی حاصل از عاید ) • های تغذیه مکتبپروگرام •

 (CTCاعتبار مالیاتی طفل ) • (WICزنان، نوزادان و اطفال ) •
 

 شود؟قانون عدم تمکن مالی نهایی چی وقت تطبیق می .4

 شود:ی از مسیر مهاجرت تطبیق میهای خاصقانون عدم تمکن مالی جدید در بخش

 متقاضی ورود به ایاالت متحده استزمانی که شخصی  •

 ( شودLPRکند تا از طریق یک عضو فامیل یا کارفرما، مقیم دائم قانونی )زمانی که شخص درخواست می •
 

 شود؟ آیا قانون نهایی عدم تمکن مالی برای همه مهاجرین تطبیق می .5

 هستند: معافهای مندرج در فهرست ذیل از این موضوع خیر، کتگوری

 شهروندان تبعه ایاالت متحده •

 اشخاص مقیم دائم قانونی •

 پناهندگان و پناهجویان •

 (DACAاقدامات تعویق شده ورود در دوران طفولیت ) •

 (TPS) وضعیت حفاظت موقت •

 مهاجرین افغانی و عراقی ویژه •

 اشخاصی که کمک مالی بر بنیاد موارد ذیل به آنها اعطا شده است: • وضعیت نوجوانان مهاجر ویژه •

 T • CAAو ویزه  Uدارندگان ویزه  •

 NACARA • (VAWAمدعیان شخصی قانون خشونت علیه زنان ) •

• HRIFA 

 

  

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19a785_j4ek.pdf
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توانم جهت مزایای عمومی درخواست بدهم، سوال دارم. سواالت خود را باید با چی میمن در مورد وضعیت مهاجرت خود و اینکه آیا  .6

 کسی مطرح کنم؟

دهندگان معتبر خدمات مهاجرتی غیرانتفاعی از جمله موارد کند تا از ارائهها را تشویق میسازمان خدمات اجتماعی اشخاص و فامیل

 ارجاع شده ذیل مشوره بخواهند:

 2846-251 (510)ن آسیایی/اهل جزایر اقیانوس آرام دسترسی حقوقی ساکنا •

 4744-663 (510)کمک حقوقی بی اریا  •

 1554-437 (510)های کاتولیک ایست بی خیریه •

 1554-437 (510)مرکز حقوقی دال رازا  •

 4040-548 (510)مرکز حقوقی اجتماعی ایست بی  •

 2846-451 (510)المللی ایست بی مؤسسه بین •
 

 شرایط بودن برای مزایای عمومی تغییر کرده است؟آیا واجد  .7

ها بدون تغییر باقی خیر.  قوانین مزایا و خدمات عمومی کالیفرنیا تغییر نکرده است.  الزامات واجد شرایط بودن برای اشخاص و فامیل

ها و تمدیدات و ارائه ام درخواستمانده است. سازمان خدمات اجتماعی همانند دوره قبل از قانون جدید عدم تمکن مالی، به پروسس تم

 های واجد شرایط ادامه خواهد داد.مزایا برای اشخاص و فامیل
 

های مهاجرت آنها در حال بررسی کنند و دوسیههایی که در حال حاضر مزایای عمومی دریافت میاین موضوع برای اشخاص و فامیل .8

 دارد؟  آنها چی کنند باید؟است، چی معنایی 

ها باید برای ای یکسان نیستند.  اشخاص و فامیلفرد است، هیچ دو دوسیهای از شرایط منحصر بههاجرت دارای مجموعهم هر دوسیه

به های حقوقی را گاه نباید رهنماییکارمندان سازمان خدمات اجتماعی هیچگفتگو با یک وکیل بااعتبار مهاجرت ارجاع داده شوند.  

 ها ارائه دهند.اشخاص و فامیل
 

قسم ها به تشویش حریم خصوصی معلومات خود هستند. از معلومات ارائه شده به سازمان خدمات اجتماعی چیاشخاص و فامیل .9

 شود؟ استفاده می

سازمان خدمات اجتماعی از معلومات ارائه شده صرف برای بررسی اینکه آیا اشخاص و فامیل واجد شرایط دریافت مزایا هستند یا خیر، 

های سازمان دسترسی ندارد. ممکن است سازمان خدمات اجتماعی کند.  دولت فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت به سیستماستفاده می

مزایای عمومی نزد دولت فدرال داشته باشد، اما این کار را صرف برای تأیید  ات ارائه شده در مورد پروگرامضرورت به تأیید معلوم

گونه معلوماتی را درباره اعضای فامیل که متقاضی دریافت مزایا دهد. سازمان هیچواجد شرایط بودن برای دریافت خدمات انجام می

 دهد.کننده مالی را ارائه میصرف معلومات ارائه شده در مورد یک حمایتگذارد، بلکه نیستند به اشتراک نمی
 

 حذف گردد؟ CAهای کمپیوتری سازمان خدمات اجتماعی ها از سیستمشود معلومات دوسیهآیا قطع مزایا باعث می .10

ت را در اجتماعی همچنان این معلوماکنند، بنابراین سازمان خدمات ها را ثبت میهای کمپیوتری ایالتی و محلی همه دوسیهخیر. سیستم

 خود خواهد داشت. دوسیه
 

 توانند معلومات بیشتری در مورد عدم تمکن مالی کسب کنند؟اشخاص از کجا می .11

 اجتماعی کالیفرنیا بخش خدمات •

 انجمن مدیران رفاه کانتی کالیفرنیا •

 مرکز حقوقی قانون مهاجرت •

 CAمرکز پالیسی مهاجرین  •
 

 مورد قانون عدم تمکن مالی جدید منتشر خواهد شد؟آیا معلومات بیشتری در  .12

راجعه کنید. جهت کسب ریزی مسایت دفتر پالیسی، ارزیابی و پروگرامروزرسانی شده به ویببه منابع مهاجرتبلی. برای مشاهده 

 را مشاهده نمایید. اطالعیه خدمات عمومی در مورد عدم تمکن مالیمعلومات بیشتر، 

 

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/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
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

