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 روز و دقیق بوده است.به 2019آگوست  14این معلومات الی 

 

 شود؟چیست و قانون جدید از چی وقت اجرا می« تحت سرپرستی دولت» .1

دفتر »روز بعد از تاریخ انتشار قانون نهایی در  60اجرا خواهد شد. این قانون  2019اکتوبر  15از « تحت سرپرستی دولت»قانون جدید 

 ( اجرا خواهد شد.2019آگوست  14« )فدرالثبت 

 

گیری درباره صدور ( برای تصمیمUSCIS« )خدمات تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده»امتحانی است که « تحت سرپرستی دولت»

کارت معروف به -( LPR« )اقامت دائم قانونی»جواز ورود به ایاالت متحده، الزامات تمدید بعضی ویزه های موقت و صدور جواز 

هایی که خواستار دریافت تابعیت ایاالت متحده هستند،  LPRبشمول « تحت سرپرستی دولت»نوت:  کند.از آن استفاده می -سبز

 .شودنمی

 

 بشمول کدام تغییرات است؟« تحت سرپرستی دولت»قانون جدید  .2

مزایای عمومی را به « به احتمال زیاد»شخصی که را منحیث « تحت سرپرستی دولت»عبارت « وزارت امنیت داخلی»در قانون جدید، 

 کند، بازتعریف کرده است.ماهه دریافت می 36ماه در فاصله زمانی  12مدت بیشتر از 

 

 اند، در ذیل آمده ست:لیست مزایای عمومی که اکنون برای تجدیدنظر گنجانده شده

• CalWORKs • Medi-Cal 

 CalFresh • (GAکمک عمومی ) •

 مسکن عمومی • (SSIاجتماعی مکمل )تامین  •

 8کمک بخش  • مدت-مراقبت دراز •

 

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

 اند، در ذیل آمده ست:شده معافبلی، فهرست مزایایی که از تجدیدنظر 

• Medi-Cal سرپرستی و حضانت • مخصوص اطفال و زنان حامله 

 Head Start • مخصوص بالیای طبیعیرسانی کمک •

 (EITCاعتبار مالیات بر عاید کسب شده ) • های تغذیه مکتبپروگرام •

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

 

 شود؟از چی وقت اجرا می« تحت سرپرستی دولت»قانون جدید  .4

 شود:مهاجرت تطبیق میدر مقاطع معینی از مسیر « تحت سرپرستی دولت»قانون جدید 

 شودوقتی شخص خواستار ورود به ایاالت متحده می •

 شود( از طریق اقارب یا کارفرما میLPR« )اقامت دائم قانونی»وقتی شخص خواستار دریافت جواز  •

 

 شود؟بشمول همه مهاجرین می« تحت سرپرستی دولت»آیا قانون جدید  .5

 در ذیل ارائه شده است: معافهای خیر، لیست کتگوری

 شهروندان دارای تابعیت ایاالت متحده  •

 ساکنان دائم قانونی •

 جویانپناهندگان و پناه •

 (DACAجدیدالوارده های خردسال اقدام دیرهنگام )  •

 (TPSوضعیت محافظت شده موقت ) •

 مهاجرین مخصوص اهل افغانستان و عراق •

 کنندگان کمک مشمول:دریافت • وضعیت جوان مهاجر مخصوص •

 T •  CAAو ویزه  Uدارندگان ویزه  •

خوانده قانون مبارزه با خشونت علیه زنان -متقاضیان خود •

(VAWA) 

• NACARA 

• HRIFA 
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درباره وضعیت مهاجرت و ضرورت اقدام برای دریافت مزایای عمومی سواالتی دارم. سواالت خود را باید با چی کسی در میان  .6

 بگذارم؟

و -دهندگان بااعتبار و غیرانتفاعی خدمات مهاجرت، بشمول کند که از ارائهها پیشنهاد میبه اشخاص و فامیل« اداره خدمات اجتماعی»

 مراجع ذیل، مشوره بگیرند: -نی محدود به

 

 2846-251 (510)نشینان آسیایی اقیانوس آرام رسانی حقوقی جزیرهکمک •

 5554-551 (800) منطقه خلیجکمک های حقوقی  •

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

 Centro Legal De La Raza (510) 437-1554ی حقوقمرکز  •

 4040-548 (510) «ایست بی» مرکز قانون انجمن •

 2846-451 (510)« ایست بی»المللی موسسه بین •

 

 

 تغییر کرده است؟« تحت سرپرستی دولت»آیا شرایط صالحیت برای  .7

اداره خدمات »کند. خیر. قوانین مزایا و خدمات عمومی کالیفرنیا تغییر نکرده است. الزامات صالحیت شخصی و فامیلی تغییر نمی

های واجد شرایط، همانند دوره قبل از دهد و به همه اشخاص و فامیلتمدید را ادامه میها و موارد بررسی همه درخواستی« اجتماعی

 کند.تصویب قانون جدید، مزایا ارائه می

 

هایی که اکنون از مزایای عمومی مستفید هستند و دوسیه مهاجرت آنها در جریان رسیدگی است، چی تغییری وضعیت اشخاص و فامیل .8

 ر کنند؟کند؟ آنها باید چی کامی

ها باید برای مشوره به وکیل بااعتبار مهاجرت ای مشابه نیستند. اشخاص و فامیلهر دوسیه مهاجرت شرایط خاصی دارد و هیچ دو دوسیه

 ها نیستند.گاه مجاز به ارائه مشوره حقوقی به اشخاص و فامیلهیچ« اداره خدمات اجتماعی»کارمندان  معرفی شوند.

 

 کند؟ای از خدمات آنها میچی استفاده« اداره خدمات اجتماعی»ها به تشویش محرمانگی معلومات خود هستند. اشخاص و فامیل .9

کند. ها از مزایا استفاده میمندی اشخاص و فامیلبرای تعیین صالحیت بهرهاز معلومات ارائه شده صرف « اداره خدمات اجتماعی»

ممکن است بخواهد « اداره خدمات اجتماعی»دسترسی ندارد. « اداره»های دولت فدرال برای رسیدگی به امور مهاجرین به سیستم

کند ولی این کار را صرف برای تایید صالحیت  آزماییمعلومات ارائه شده در قالب درخواستی مزایای عمومی دولت فدرال را راستی

کند و از اعضای خانوار که خواستار مزایا نیستند، منتشر نمی معلومات مربوط به آن کتگوری« اداره»دهد. دریافت خدمات انجام می

 گذارد.صرف معلومات ارائه شده درباره سپانسر)حامی( مالی را به اشتراک می

 

 شود؟می« اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا»ای های رایانهعث حذف معلومات دوسیه از سیستمآیا توقف ارائه مزایا با .10

این معلومات را در « اداره خدمات اجتماعی»کنند و ها را نگهداری میای ایالتی و محلی معلومات همه دوسیههای رایانهخیر. سیستم

 کند.آرشیف نگهداری می

 

 توان دریافت کرد؟را از کجا می« پرستی دولتتحت سر»معلومات بیشتر درباره  .11

• California Department of Social Services 

• County Welfare Directors Association of California 

• National Immigration Law Center 

• CA Immigrant Policy Center 

 

 منتشر خواهد شد؟« تحت سرپرستی دولت»آیا معلومات بیشتری درباره قانون جدید  .12

 مراجعه کنید.« ریزیدفتر پالیسی، ارزیابی و پروگرام»به  منابع مهاجرتبلی. برای مشاهده دیگر 

 

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

