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 جاری و دقیق است.  2020ژانویه سال  30این اطالعات از تاری    خ 
 

 قانون نهانی رسبار جامعه بودن رسبار جامعه  .1
ی

 به مرحله اجرا در یم آید؟  بودن چیست و چه زمان
حكم رسارسی را لغو کرد كه اجرای قانون رسبار جامعه را متوقف کرده بود. این آخرین  دیوان عایل کشور ، 2020ژانویه  27در تاری    خ 

( یم تواند در رسارس DHSمیهن )حکم از احکام رسارسی قابل اجرای دادگاه سه ناحیه بود، که بدان معناست که قانون وزارت امنیت 
ی شده است، به اجرا درآید.  ما متوجه هستیم که وزارت کشور، به استثنای ایلینوی که از اجرای آن توسط یک حکم دولتی جلوگیر

 یا بعد از آن اجرا خواهد کرد.  2020فوریه  24( این قانون نهایی را در تاری    خ DHSامنیت میهن )
 

د چه USCISآزمایشی است که توسط خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده )"رسبار جامعه"  ( استفاده یم شود تا تصمیم بگیر
کش اجازه ورود به ایاالت متحده را خواهد داشت، چه کش یم تواند ویزاهای موقت مشخیص را تمدید کند، و چه کش یم تواند 

  دارنده رسبار جامعه در مورد درخواست های توجه: ریافت کند. ( یا همان گرین کارت را دLPRاقامت دائم قانویی )
ی

اقامت دائم قانون
(LPR )شود.  نیمتابعیت ایاالت متحده اعمال  جهت کسب 

 

ی طبق قانون نهانی رسبار جامعه تغییر یم کند؟ .2 ی  چه چیر
، وزارت امنیت میهن، رسبار جامعه را به عنوان فردی بازتعریف نموده است که "به احتمال زیاد تا  قرار  "اینکه خیرطبق قانون نهایی

 ماهه دریافت کند.  -36ماه در هر زمایی از یک بازه زمایی  12است مزایای عمویم را برای بیش از 
 

 اکنون برریس یم شوند: موارد زیر لیستی از مزایایی است که هم 

• CalWORKs • Medi-Cal  

 CalFresh • (GA) عمومیمساعدت  •

ی اجتمایع ) مکمل درآمد  •  مسکن همگایی  • (  SSIتامیر

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

 آیا مزایانی وجود دارد که در قانون نهانی در نظر گرفته نیم شود؟  .3
 یم شوند:  خارجبله، موارد زیر لیستی از مزایایی است که از برریس 

• Medi-Cal  خواندگیو فرزند مراقبت رضاعی • برای کودکان و زنان باردار 

 (Head Start)شروع زودهنگام  • فاجعه جبران خسارت برای •

 ( EITCشده ) کسباعتبار مالیات بر درآمد  • تغذیه در مدرسهبرنامه های  •

 (CTC)کودکاعتبار مالیات  • ( WICزنان، نوزادان، و کودکان ) •
 

 چه زمانی قانون نهانی رسبار جامعه اجرا یم شود؟ .4
 قانون جدید رسبار جامعه در نقاط مشخیص از مسیر مهاجرت اعمال خواهد شد:  

 فرد متقاضی ورود به ایاالت متحده است یک  هنگایم که  •

 ( دریافت کند. LPRهنگایم که یک فرد درخواست یم کند تا از طریق یک عضو خانواده یا کارفرما، اقامت دائم قانویی ) •
 

 آیا قانون نهانی رسبار جامعه در مورد همه مهاجران اجرا یم شود؟  .5

، موارد زیر لیستی از دسته هایی است که از برریس   هستند:   معافخیر

 شهروندان با تابعیت اکتسایی ایاالت متحده •

 ساکن دائم قانویی  •

 پناهندگان و پناهندگان سیایس/مذهتی  •

زمان کودکی به  تامل در ارتباط با افرادی که دربرنامه  •

 (DACAداکا )آمریکا آمده اند یا 

 (TPSوضعیت حفاظتی موقت ) •

 مهاجران ویژه افغان و عراقی  •

افرادی که تحت موارد زیر به آنها کمک مایل اعطا شده  • وضعیت یک نوجوان مهاجر ویژه •
 است: 

 (CAAاصالحیه قانون شهروندی ) •  (T)  و ویزای یی   (U)دارندگان ویزای یو •

قانون تطبیق اتباع نیکاراگوئه و کمک مایل آمریکای مرکزی  • ( VAWAخواهان تحت الیحه خشونت علیه زنان )خود  •
(NACARA) 

 (HRIFAقانون عدالت مهاجرت در مورد پناهندگان هائیتی ) •
 

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19a785_j4ek.pdf
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سؤاالتم با چه کیس باید صحبت من در مورد وضعیت مهاجرتم و اینکه آیا برای مزایای عمویم درخواست کنم، سؤال دارم. درباره  .6
 کنم؟
انتفایع معتیی شامل اما نه محدود  اداره خدمات اجتمایع، افراد و خانواده ها را تشویق یم کند تا از ارائه دهندگان خدمات مهاجریی غیر

 د: دریافت کننبه موارد ارجایع زیر، مشاوره 

• 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 
 

ایط بودن برای مزایای  .7  عمویم تغییر کرده است؟آیا واجدرسر
ایط بودن برای افراد و خانواده ها یکسان  ایط واجد رسی ی مربوط به مزایا و خدمات عمویم کالیفرنیا تغییر نکرده است. رسی . قوانیر خیر

ایط، همانط ادارهاست.  ور که خدمات اجتمایع به برریس کلیه درخواست ها و تمدیدها و ارائه مزایا به افراد و خانواده های واجد رسی
 قبل از قانون جدید رسبار جامعه این کار را انجام یم داده است، ادامه خواهد داد. 

 

این برای افراد و خانواده هانی که در حال حاضی مزایای عمویم را دریافت یم کنند و پرونده های مهاجرت بالتکلیف دارند، به چه  .8
 صورت است؟ آنها چه کاری باید انجام دهند؟ 

ایط منحرص به فرد است، و هیچ دو پرونده ای یکسان نیستند. افراد و خانواده ها باید هر پرونده مها جرت دارای مجموعه ای از رسی
خدمات اجتمایع هیچ وقت نباید راهنمانی های قانونی  ادارهکارمندان ارجاع داده شوند تا با یک وکیل معتیی مهاجرت صحبت کنند. 

 . را به افراد و خانواده ها ارائه دهند 
 

خدمات اجتمایع  ادارهافراد و خانواده ها نگران حریم شخیص اطالعات خود هستند. چگونه اطالعات ارائه شده آنها، توسط  .9
 استفاده یم شود؟ 

ایط دریافت مزایا هستند، استفاده  اداره خدمات اجتمایع فقط از اطالعات ارائه شده برای برریس اینکه آیا افراد و خانواده ها واجد رسی
ی مهاجرت به سیستم های یس ندارد. ممکن است  اداره این یم کند. دولت فدرال برای اقدامات قوانیر خدمات اجتمایع ملزم  ادارهدسیی

ایط بودن جهت به تأیید اطالعات ارا ئه شده در درخواست مزایای عمویم با دولت فدرال باشد، اما این مورد فقط برای تأیید واجد رسی
اک نیم گذارد  اداره مربوطهدریافت خدمات است.  هیچ اطالعایی راجع به اعضای خانواده ای که متقاضی دریافت مزایا نیستند، به اشیی

اک یم گذارد. و فقط اطالعات ارائه شده در مورد یک حا  یم مایل را به اشیی
 

 حذف یم کند؟ کالیفرنیاخدمات اجتمایع اداره آیا قطع مزایا، اطالعات پرونده را از سیستم های کامپیوتری  .10
. سیستمهای کامپیوتری ایالتی و محیل همه پرونده ها را ثبت یم کنند تا  خدمات اجتمایع همیشه اطالعات را روی پرونده  ادارهخیر

 داشته باشد.  
 

 در مورد رسبار جامعه را پیدا کنند؟ .11
ی

 افراد از کجا یم توانند اطالعات اضاف

 (California Department of Social Services) اداره خدمات اجتمایع کالیفرنیا  •

 ( Association of CaliforniaCounty Welfare Directors) انجمن رؤسای رفاه شهرستان کالیفرنیا  •

 (National Immigration Law Center) مرکز حقوقی مهاجرت میل •

 CA (CA Immigrant Policy Center)مرکز سیاست مهاجرت  •
 

اک گذاشته خواهد شد؟آیا  .12 ی درباره قانون جدید رسبار جامعه به اشیر  اطالعات بیشیر
 Office of Policy, Evaluation and)برنامه ریزی به روز شده به وب سایت دفیی سیاست، ارزیایی و  منابع مهاجرتبله. برای دیدن 

Planning  )به م ،  مراجعه کنید.  اطالعیه خدمات عمویم در مورد رسبار جامعهراجعه کنید. برای اطالعات بیشیی
 

http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
https://www.cwda.org/post/immigration-resources
https://www.cwda.org/post/immigration-resources
https://www.nilc.org/issues/health-care/exec-orders-and-access-to-public-programs/
https://www.nilc.org/issues/health-care/exec-orders-and-access-to-public-programs/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/administration/Immigration%20Resources.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU

