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رسیم  نامه غیر

 

نده:  کای جامعه شهرستان  گیر  آالمیداشر
 

 آالمیدا، مدیر، آژانس خدمات اجتمایع شهرستان ( Lori A. Cox)لوری آ. کاکس فرستنده: 

ن چاوال   آالمیدا، مدیر، آژانس خدمات مراقبت های بهداشتی شهرستان ( Colleen Chawla )کولیر

 

 ”سربارجامعه“بروز رسانن حکم دیوان عایل کشور:  عطف به: 

 

 2020ژانویه،  30 تاری    خ: 
 

ات دولت ترامپ  آالمیدا( و هیئت نظارت HCSAخدمات مراقبت های بهداشتی ) داره(، SSAخدمات اجتمایع شهرستان )اداره  به شدت با تغییر
وری فدرال موسوم به " ضن  " مخالف هستند. سربارجامعهدر یک قانون اداری منسوخ و غیر

 

 لغو حکم رسارسی
را متوقف کرده بود. این آخرین حکم از احکام شاشی قابل اجرای  سربارجامعهحكم شاشی را لغو کرد كه اجرای قانون  دیوان عایل کشور دیروز 

( یم تواند در شاش کشور، به استثنای ایلینوی که از اجرای آن توسط DHSدادگاه سه ناحیه بود، که بدان معناست که قانون وزارت امنیت میهن )
ی شده است، به اجرا درآید.  یا بعد از آن به اجرا خواهد  2020فوریه  24این قانون نهایی را در   DHS ما متوجه هستیم کهیک حکم دولتی جلوگیر

 گذاشت.

 جزئیات مهیم که باید بدانیم
ن مربوط به مزایای کمک های عمویم کالیفرنیا تغییر نکرده است. این مزایا شامل کلیه دستورالعمل های واجد  به عنوان یک یادآوری، قوانیر

یس به مزایا ب ایط بودن و دسیی  یم شر
ی

ایط شان بدون تغییر باق یانن است که وضعیت مهاجرنی واجد شر ن مشیی رای ساکنان دائم قانونن و نیر
ایط دریافت آنها  یان خود كمك كنیم تا همچنان كمكهانی را دریافت کنند که خود و خانواده هایشان واجد شر ماند. ما یم خواهیم به مشیی

 هستند. 
 

 ب آالمیداشهرستان 
ی

 یم کنداز خدمات رسان
ی

 ه مهاجران پشتیبان
یس به خدمات برای کلیه افراد و خانواده های ساکن در شهرستان  ، از جمله مهاجران، هستیم و از آن حمایت آالمیداما همچنان متعهد به دسیی

ن هرگونه سؤال یا نگرانن درباره پرونده فردی  یم کنیم. ما یم خواهیم به آموزش و توانمندسازی جامعه خود ادامه دهیم تا در صورت داشیی
، به  د. برای اطالعات بیشیی  بودن سربارجامعهاطالعیه خدمات عمویم در مورد شان، یک وکیل مهاجرت به طور جدی با آنها ارتباط بگیر

 مراجعه کنید. 
 

 مهاجرت
ی

 ارتباط با خدمات حقوق
 در مورد 

ً
   هر کیس که نگران درخواست مزایا است یا در نظر دارد از مزایا حذف شود باید با وکیل مهاجرت مشورت کند. لطفا

ی
کمک حقوق

یان ارائه دهید: -رایگان جامعه  محور، اطالعات زیر را به مشیی

• Asian Pacific Islander Legal Outreach (510) 251-2846 

• Bay Area Legal Aid (510) 663-4744 

• Catholic Charities of the East Bay (510) 437-1554 

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

• East Bay Community Law Center (510) 548-4040 

• International Institute of the East Bay (510) 451-2846 
 

 
ی

 شده، به صفحه وب منابع مهاجرن
ی

 به آدرس زیر مراجعه کنید:  SSAبرای کسب اطالعات بروز رسان
https://immigration.alamedasocialservices.orgویالرئال-، یا با آنیسا باسوکو) Villarreal-Anissa Basoco(  مدیر سیاست ،

ن 271 (510)-9181 یا شماره تلفن abvillarreal@acgov.org به آدرس ایمیل SSAگذاری  ، مدیر سیایت ) Eileen Ng (نگ، یا با آیلیر

ید EileenNg@acgov.orgگذاری به آدرس ایمیل   . تماس بگیر
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