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MEMORANDUM 

 
PARA SA: Mga Partner sa Komunidad ng Ahensiya ng Mga Serbisyong Panlipunan ng Alameda County 
MULA KAY: Lori A. Cox, Direktor ng Ahensiya 
TUNGKOL SA: UPDATE: Pansamantalang Injunction (Pagpigil sa Partido na Gumawa ng Aksyon): “Public 
Charge” 
PETSA: Oktubre 14, 2019 

 
Gaya ng alam ninyo, mariing tinututulan ng Ahensiya ng Serbisyong Panlipunan (Social Service Agency, SSA) ng 
Alameda County at ng Lupon ng mga Superbisor ang mga pagbabago ng Administrasyon ni Trump sa luma na at 
hindi na kinakailangang pederal na polisiya na kilala bilang “public charge”. 

 
Injunction sa Buong Bansa 
Noong nakaraang Biyernes, may tatlong kaso sa pederal na hukuman na humarang sa panuntunan ng public 
charge ng administrasyon ni Trump. Bagaman pansamantala, ang mga injunction na ito ay pipigilang 
magkabisa ang bagong panuntunan sa Oktubre 15. Natuwa ang SSA sa desisyong ito dahil isa itong matibay na 
tagumpay para sa mga imigranteng pamilya at mga tagapagtanggol. Ipagpapatuloy namin ang mahigpit na 
pagsubaybay at bibigyan namin kayo ng update habang naghihintay kami ng permanenteng injunction. 

 
Mahahalagang detalye na dapat malaman 
Bilang paalala, hindi nagbago ang mga panuntunan para sa mga benepisyo ng pampublikong tulong ng 
California. Kasama rito na hindi magbabago ang lahat ng alituntunin sa pagiging nararapat at ang access 
sa mga benepisyo para sa mga legal na permanenteng residente at mga kliyente na mayroong status ng 
kwalipikadong imigrante. Gusto naming tulungan ang aming mga kliyente na magpatuloy na tumanggap 
ng tulong na nararapat na matanggap nila at ng kanilang mga pamilya. 

 
Ang aming posisyon bilang isang Ahensiya 
Bilang isang Ahensiya, nananatili kaming nakatuon at sumusuporta sa access sa mga serbisyo ng lahat ng 
indibiduwal at pamilyang nakatira sa Alameda County, kasama ang mga imigrante. Gusto naming turuan 
at bigyan ng kakayahan ang aming komunidad na aktibong makipag-ugnayan sa isang abugado sa 
imigrasyon kung mayroon silang anumang tanong o alalahanin tungkol sa kanilang indibiduwal na kaso. 

 
Mga Kaugnayan sa Mga Legal na Serbisyo sa Imigrasyon 
Ang sinumang gustong mag-apply para sa mga benepisyo o pinag-iisipang maalis mula sa mga 
benepisyo ay dapat kumonsulta sa isang abugado sa imigrasyon. Mangyaring bigyan ang mga kliyente 
ng sumusunod na impormasyon sa libreng tulong ng abugado sa komunidad: 

• 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 

 
Magagamit sa 10 iba't ibang wika ang lahat ng impormasyon. Pakibisita ang webpage ng Mga 
Mapagkukunan tungkol sa Imigrasyon ng SSA sa: https://immigration.alamedasocialservices.org, o 
makipag-ugnayan sa Direktor ng Polisiya ng SSA na si Anissa Basoco-Villarreal sa abvillarreal@acgov.org o 

mailto:ssadirector@acgov.org
http://alamedacountysocialservices.org/
https://www.cnn.com/2019/10/11/politics/trump-injunction-public-charge-rule/index.html?utm_source=Copy%2Bof%2BWhat%2BWe%2BHeard%2Band%2BWhat%27s%2BNext%2B10.9.19&utm_campaign=Action%2BAlert%2B10.14.19&utm_medium=email
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(510) 271-9181. 
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