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 آژا�سمدیر 
 

 اطالع�ه
 

کای اجتما� سازمان خدمات اجتما� آالمدا کانیت  به:   �ش
 )، مدیر آژا�سLori A. Cox. کا�س (یایلور  از: 

 »ه��نه عمو�«موقف: : حکم ممنوع�ت روزرساین به موض�ع: 
 2019ا�ت�ب  14 تار�ــــخ: 

 
ات دولت ترامپ بر خط م�ش منس�خ و SSAدان�د، سازمان خدمات اجتما� آالمدا کانیت (که �  طور همان  با تغی�ی

�
) و هیئت ناظران ق��ا

وری فدرال موسوم به  �ن  مخالفت کرد. » ه��نه عمو�«غ�ی
 

 
 حکم ممنوع�ت �ا�ی

ها ا�رچه موقیت وجود داشت که مانع تص��ب قانون ه��نه عمو� دولت ترامپ شدند. این ممنوع�ت دە قضایی فدرالسه پرونجمعه گذشته، 
ی � 15هستند اما از اجرایی شدن قانون جد�د در  وزی مهم برای  SSAکنند. ا�ت�ب جلوگ�ی بابت این تصم�م آرامش �افته است ز�را پ�ی

ی �های مهاجر و حام�ان است. ما خانوادە کن�م و ضمن اینکه در انتظار ممنوع�ت دائ� هست�م، شما را از این موض�ع را به دقت پ�گ�ی
 کن�م. آخ��ن اخبار در این زمینه مطلع �

 
 اطالعایت مهم که با�د بدان�د

ن مزا�ای کمک عمو� کال�فرن�ا تغی�ی نکردە است. این امر شامل دستورالعمل صال  شود و ح�ت �الزم به �ادآوری است که قواننی
ا�ط به وقت خود با�ت � � به مزا�ا برای مق�مان قانوین دائ� و موکالن دارای وضع�ت مهاجریت واجد �ش خواه�م به ماند. ما �دس�ت

 شان واجد آن هستند، در�افت کنند. موکالن خود کمک کن�م تا کم� را که خود و خانوادە
 

 موضع ما به عنوان �ک آژا�س
� به خدمات تما� افراد و خانوادە کما به عنوان � های سا�ن آالمدا کانیت از جمله مهاجران متعهد هست�م و آژا�س �سبت به دس�ت

خواه�م به آموزش و توانمندسازی جامعه خود ادامه ده�م تا در صوریت که در مورد در این زمینه حا� آنان خواه�م بود. ما �
 داشتند، به طور فعاالنه با �ک وک�ل مهاجرت تعامل داشته باشند. های شخ� خود پرسش �ا نگراین پروندە

 
 ارتباط با خدمات قانوین مهاجرت

 هر شخ� که �سبت به تقاضا برای مزا�ا نگران است �ا به حذف از مزا�ا فکر �
�
کند، با�د با �ک وک�ل مهاجرت مشورت کند. لطفا

 را�گان را به موکالن ارائه ده�د: اطالعات ز�ر در مورد کمک حقو�ت اجتما� 
• Asian Pacific Islander Legal Outreach (510) 251-2846 
• Bay Area Legal Aid (800) 551-5554 
• 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 

 
 از وب 10تما� اطالعات به 

�
س است. لطفا در آدرس  SSAسا�ت منابع مهاجریت ز�ان مختلف در دس�ت

https://immigration.alamedasocialservices.org  د�دن کن�د �ا باVillarrea-Anissa Basoco م�ش خط، مدیر SSA به ،
�د.  5)271 (10-9181�ا تلفن  abvillarreal@acgov.orgا�م�ل    تماس بگ�ی
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