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   المیده یاجتمائی  خدمات اژانس جامعاتی ھمکاران :بھ
  کوکس . ای لوری :از

  “دولتی هنیھز ”: موقعتی امر: تجدید :پاسخ
   2019 ،14 اکتوبر :تاریخ

 
  ترامپ حکومت  تارییغت بر داشتند یدیشد خالفت  ینظران  تئیھ و) SSA( المیده ولسوالی یاجتماع خدمات  آژانس ، دیدان  یم یکھ طور

 .است نامیده “دولتی هنیھز ” بھ کھ یضرور ریغ  و منسوخ  پالیسی یفدرال کی  در
 

  کشور سراسر در امر
 ءاجرا ماحكا نیا  ،است یموقت  اگرچھ. کرد مسدود را ترامپ حکومت یدولت  ھزینھ قانون کھ بود فدرالی محکمھ ھای  قضیھ سھ گذشتھ، جمعھ
 مھم یزوریپ  کی  نیا  کھاریز دارد اطمینان میتصم نیا با )SSA( یاجتماع  خدمات آژانس  .سازد یم فو وق م برواكت  15 از را  دجدم قانون

 انتظار در ما زیراکھ  داد خواھیم اطالع را شما و داد خواھیم جریان را دقیق تعقیب ما ھمچنان. است آنھا طرفداران و  ینمھاجر یھا  فامیل یبرا
   .ایم یدائم حکم کی

 
 معلومات  برای  مھم تفصیالت

 طی شرا  واجد ی ھا دستورالعمل تمام این در .است نکرده رییتغ اینروفی کال برای یعموم فوائد ی ھا  کمک نیقوان  ،یروآدای رایب 
 ما .است مانده یباق قانونی مھاجرین طی شرا واجد یدارا  کھ اند شامل نایمشتر  و حقوقی یدائم ساکنان ی برا فوائد بھ ی دسترس و بودن

  .كنند تفایدر  طی شرا  واجد ناش یھا فامیل و خود یھا کكم  تفایدر  ادامھ در تا میكن  کكم  خود نایمشتر بھ  میخواھ یم
 

  اژانس  یک حیث بھ  ما موقعیت
 بشمول ،کنند زندگی المیده ولسوالی در کھ  ھا فامیل و افراد  تمام برای ھستیم خدمات بھ ی دسترس نابپشت  و متعھد ما ،آژانس کی طورب 

 بھ ،یدافران  قضیھ د مور در ینگران  ای الوس کدام  صورت در کھ میخواھ یم ما خود، جامعھ سازیتوانمند و  آموزش برای .نی مھاجر
 .یمشود ری درگ مھاجرت لی وک با یجد  طور 

 
 مھاجرت  حقوقی  خدمات با روابط 

 در لطفاً . کند ورت ا مش مھاجرت لیوک با دیبا فوائد، حذف خواھش یا و فوائد برای درخواست مورد در  نگرانی صورت در  کس ھر
     :دیدھ ارائھ نایمشتر بھ  را ریز اطالعات جامعھ بر-یمبتن  یحقوق کمک ترخیصی مورد

 2846-251 (510) اوقیانوسی آسیای  جزائر برای حقوقی دسترسی •
 5554-551 (800) خلیج منطقھ در حقوقی  ھای کمک •
 1554-437 (510) شرقی خلیج در کاتھولیک ھای خیریھ •
 1554-437 (510)  رازا ال  دی مرکزی حقوقی  •
  4040-548 (510) شرقی خلیج در  اجتماعی حقوقی مرکز •
  2846-451 (510) شرقی خلیج در المللی بین مؤسسھ •

 
 مراجعھ ب ی و صفحھ  در )SSA( یاجتماع خدمات  آژانس مھاجرت منابع بھ لطفاً  .ندا دسترس  در  مختلف ھای زبان 10 در معلومات تمام

-باسوکو انیسھ ،)SSA( یاجتماع خدمات آژانس پالیسی مدیر با یا ،https://immigration.alamedasocialservices.org:  دیکن 
    . 271 (510)-9181 بھ یا  abvillarreal@acgov.org بھ شوید تماس  در یالریلو
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