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 .است حیصح وی جار 2019 آگوست 14 خیتار تا اطالعات نیا

 

  د؟یآی م در اجرا به دیجد قانونی زمان چه و ستیچی عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم قانون .1
 مجله دریی نها قانون انتشار خیتار از قانون نیا. شودی م اجرا 2019 اکتبر 15 ازی عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانون

 .دارد اعتبار روز 60 مدت به( 2019 آگوست 14) ستریرج فدرال
 

 (USCIS) کایآمر متحده االتیا مهاجرت وی شهروند خدمات توسط که استی اریمعی" عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم قانون"
 و کند، دیتمد را ینیمع موقت یزاهایو تواند یم یکس چه است، متحده االتیا به ورود به مجاز یکس چه ردیبگ میتصم تا شود یم استفاده

ی عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم قانون: تبصره .کند افتیدر را کارت نیگر همان ای (LPR) یقانون یدائم سکونت تواند یم یکس چه

 .شودی نم اعمال متحده االتیا تیتابعی دارا شهروندان به شدن لیتبد جهت LRPی ها درخواستی برا
 

 کند؟ی م رییتغی زیچ چه ،یعموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانون تحت .2
  فیتعری فرد عنوان به رای عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم (Homeland Security)ی داخل تیامن وزارت د،یجد قانون طبق

 . است اش نبودن محتمل از شتریب ماهه 36 دوره هر در ماه 12 از شیبی برای عموم منافع افتیدر بودن محتمل که کندی م
 

 :اند شده مشمول مالحظات،ی برا اکنون هم که استی عموم منافع ازی فهرست ریز فهرست
• CalWORKs • Medi-Cal 

 CalFresh • (GAی )عموم کمک  •

 یدولت مسکن • (SSI) مکملی اجتماع نیتأم •

 (Section 8) 8 بخش مساعدت • مدت بلند مراقبت  •
 

 است؟ نشده گرفته نظر در دیجد قانون در که دارند وجودی منافع ایآ .3
 :اند نشده لحاظ که استی منافع ازی فهرست ریز موارد بله، 
• Medi-Cal یفرزندخواندگ و فرزند از مراقبت  • باردار زنان و کودکانی برا 

 (Head Start) یبرتر فرصت برنامه • فاجعه نیتسک  •

 (EITC) آمده دست به درآمد بر اتیمال اعتبار • مدرسه در هیتغذی ها برنامه •

 (CTC) کودک اتیمال اعتبار  • (WIC) کودکان و نوزادان زنان،  •
 

 شود؟ی م اعمالی عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانونی زمان چه .4
 :  شودی م اعمال مهاجرت ریمس ازی خاص مراحل دری عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانون
 است متحده االتیا به ورودی متقاضی فرد کهی هنگام •
 شود لیتبد( LPRی )قانون دائم ساکنان به کارفرما ای خانواده ازی عضو قیطر از تا کندی م درخواست فرد کی کهی هنگام •

 
 شود؟ی م اعمال مهاجران همهی برای عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانون ایآ .5

 :  هستند معافی ها دسته ازی فهرست ریز موارد ر،یخ 

 متحده االتیا تیتابعی دارا شهروندان •
 یقانون دائم ساکنان •
 انیپناهجو و پناهندگان  •

 (DACA) داکا قانون  •

 (TPS) موقتی حفاظت تیوضع •

 یعراق و افغان ژهیو مهاجران •
 :اند کرده افتیدر کمک موارد، نیا تحت کهی افراد • مهاجر نوجوانان ژهیو تیوضع •
 T-Visa •  CAA و U-Visa دارندگان •

 زنان هیعل خشونت قانون دهندگان دادخواست-خود •
(VAWA) 

•  NACARA 

• HRIFA 
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 صحبت دیبای کس چه با سؤاالتم درباره. دارم سؤال کنم، درخواستی عموم منافعی برا ایآ نکهیا و مهاجرتم تیوضع مورد در من .6
 کنم؟

 و شاملی رانتفاعیغی مهاجرت خدمات معتبر دهندگان ارائه مشاوره از تا کندی م قیتشو را ها خانواده و افرادی اجتماع خدمات آژانس
 :کنند استفاده ریزی ارجاع موارد به محدود نه
 

 (2846-251 (510 شماره به ایآس آرام انوسیاق نانینش رهیجزی قانون توسعه دفتر •

 5554-551 (800)  شماره بهکمک حقوقی بی اریا  •
 (1554-437 (510  شماره بهایست بی  کیکاتولی ها هیریخ •
 1554-437 (510)  شماره به  Centro Legal De La Raza یمرکز حقوق •
 4040-548 (510) شماره بهایست بی مرکز قانون جامعه  •
 (2846-451 (510 شماره به ایست بیی الملل نیب موسسه •

 
 است؟ کرده رییتغی عموم منافعی برا تیصالح ایآ  .7

 خدمات آژانس. است کسانی ها خانواده و افرادی برا تیصالح طیشرا. است نکرده رییتغ ایفرنیکالی عموم خدمات و منافع نیقوان. ریخ
 دیتجد و ها درخواست هیکلی بررس روند به ،یعموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانون از قبل زمان مثل درستی اجتماع

 .داد خواهد ادامه طیشرا واجدی ها خانواده و افرادی برا منافع ارائه و ها درخواست
 

  دارد؟ی حکم چه دارند، معوقه مهاجرت پرونده و کنندی م افتیدر رای عموم منافع حاضر حال در کهیی ها خانواده و افرادی برا نیا .8
 دهند؟ انجام رای کار چه دیبا ها آن
 دیبا ها خانواده و افراد. ستندین کسانی یا پرونده دو چیه است، فرد به منحصر طیشرا ازی ا مجموعهی دارا مهاجرت پرونده هر 

ی هایی راهنما وقت، فوت بدون دیبای اجتماع خدمات آژانسی روهاین. شوند داده ارجاع مهاجرت معتبر لیوک کی به صحبت،ی برا
 .کنند فراهم ها خانواده و افرادی برا رای قانون

 
ی اجتماع خدمات آژانس توسط آنها، شده ارائه اطالعات چگونه. هستند خود اطالعاتی شخص میحر نگران ها خانواده و افراد  .9

 شود؟ی م استفاده
 استفاده هستند، منافع افتیدر طیشرا واجد خانواده و افراد ایآ نکهیای بررسی برا فقط شده ارائه اطالعات ازی اجتماع خدمات آژانس 
 است ممکنی اجتماع خدمات آژانس. نداردی دسترس مهاجرت نیقوانی اجرا به اقدامی برا آژانسی ها ستمیس به فدرال دولت. کندی م
 تیصالح دییتأی برا فقط نیا اما باشد، داشته را فدرال دولت بای عموم منافع درخواست کی مورد در شده ارائه اطالعات دییتأ به ازین

 و گذاردی نم اشتراک به منافع افتیدری متقاض خانوادهی اعضا به راجع رای اطالعات گونه چیه آژانس. است خدمات افتیدر جهت
 .گذاردی م اشتراک به رای مالی حام کی مورد در شده ارائه اطالعات فقط

 
 کند؟ی م حذف CAی اجتماع خدمات وزارتی وتریکامپی ها ستمیس از را ها پرونده اطالعات منافع، قطع ایآ .10

 مربوط اطالعات همچنانی اجتماع خدمات آژانس نیبنابرا کنند،ی م ثبت را ها پرونده همهی محل وی التیای وتریکامپی ها ستمیس. ریخ
 .  دارد اریاخت در را پرونده به

 
 کنند؟ دایپ رای عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم مورد دری اضاف اطالعات توانندی م کجا از افراد .11

 ایفرنیکالی اجتماع خدمات وزارت •
 ایفرنیکال شهرستان رفاه رانیمد انجمن •
 مهاجرتی ملی حقوق مرکز •

 ایفرنیکال مهاجرتی گذار استیس مرکز  •
 

 شود؟ی م گذاشته اشتراک بهی عموم منافعی برا نهیهز جادیا عدم دیجد قانون دربارهی شتریب اطالعات ایآ .12
 .  دیکن مراجعهی زیر برنامه وی ابیارز ،یگذار استیس اداره تیوبسا به شده،ی رسان روز به مهاجرت منابعی برا. بله

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

