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نحوه دسترسی به خدمات

: روابط دولت و جامعه محلی

دفتر سیاست، استراتژی و نوآوری

:قانون جدید از خانواده های مهاجر محافظت می کند

آنچه باید بدانید

.U.S،2022سپتامبردر Department of Homeland Security (DHS)(وزارت

هزینهمضرقانونرسماکهکردصادرراجدیدیمقررات(متحدهایاالتداخلیامنیت

ضمینتجدیدقانون.می کندلغورابودشدهوضعسفیدکاخقبلیدولتتوسطکهعمومی

:دارندحقمهاجرجوامعکهمی کند

وضعیت بربدون اینکه برای اکثر مزایای دولتی که برای دریافت آنها واجد شرایط هستند

:ملهفعلی یا آتی مهاجرت شان تاثیری بگذارد درخواست دهند و آنها را دریافت کنند، از ج

دسترسی به مراقبت درمانی•

•Medi-Cal سالمندانوبزرگساالن،کودکانبرای

•Covered California(کالیفرنیاپوششتحت)

واکسن ها، آزمایشات، درمان کویید•

مراقبت توانبخشی کوتاه مدت•

خدمات مبتنی بر منزل و جامعه•

کمک مواد غذایی•

•CalFresh

(WIC)برنامه تغذیه مکمل ویژه برای زنان، نوزادان و کودکان •

وعده های غذایی مدرسه•

کمک هزینه مسکن•

8کمک هزینه اجاره بها بند •

مسکن دولتی•

کمک اشتغال•

بیکاری •

معلولیت •

جبران غرامت کارگر•

WIOAمراکز شغلی •

بازنشستگی فدرال و ایالت •

EITCاعتبار مالیات فرزند یا •

مزایای غیر نقدی فدرال، ایالت و محلی•

•(SOS) Season of Sharing (اشتراکگذاریبهفصل)

حمایت مالی پاندمی•

کمک به کهنه سربازان•

(LIHEAP)برنامه کمک هزینه انرژی منزل به افراد کم درآمد •

برنامه قابلیت اتصال مقرون به صرفه•

این قانون برای خانواده من 

چه معنایی دارد؟

لتی اگر واجد شرایط هستید، می توانید از طریق کمک دو•

از خانواده خود حمایت کنید تا سالمت، تغذیه و ایمنی

خود، فرزندان، همسر و والدینتان را در منزل خود را 

.تضمین نمایید

این قانون واجد شرایط بودن دریافت کمک یا خدمات •

.دولتی را تغییر نمی دهد

اطالعات ارائه شده برای مزایای دولتی محرمانه است و•

دولت . دفقط برای تعیین واجد شرایط بودن استفاده می شون

ی فدرال برای اجرای مهاجرت به سیستم های مزایای دولت

.دسترسی ندارد

اجازه ندهید ترس از وضعیت مهاجرت تان شما را از •

ا خدمات برای افراد ب. اقدام برای دریافت کمک باز دارد

.هر وضعیتی فراهم می باشد

یا  mybenefitscalwin.orgآنالین در 

www.coveredca.comدرخواست دهید

ستی با برای درخواست تلفنی یا درخواست یک تقاضانامه پ

تماس بگیرید510-272-3663

برای درخواست دادن به صورت حضوری به یک دفتر

مراجعه کنیدAlamedaخدمات اجتماعی کانتی 

https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/index


هزینه دولتی
قانون جدید از خانواده های مهاجر محافظت می کند

ودمی شانجامزمانیتنهادولتیهزینهارزیابیکهمی دهدتوضیحDHSجدیدمقررات

کشوربهورودبراییا(کارتگرینیاLPR)قانونیدائماقامتبرایفردیکه

:جملهازهستند،معافدولتیهزینهسنجشازافرادازبرخی.می دهددرخواست

(یا متقاضی. )U.Sشهروندان •

(  LPR)مقیم دائمی قانونی •

(یا متقاضی)TPSپناهندگان، پناهجو، یا •

ویزای مهاجران ویژه افغان یا عراقی •

VAWAنوجوان مهاجر ویژه یا خود دادخواه •

(متقاضی)Uیا Tوضعیت •

سایریاماشفرزندبرایرادولتیمزایایدریافتیاشماتقاضانامهدولتیهزینهسنجش

.دادنخواهدقرارمالحظهموردشرایطواجدخانواراعضای

شسنجتحتکهبرنامه هاییتنهامی دهید،درخواستکشوربهورودیاLPRبرایاگر

:ازعبارتندمی گیرندقرارمالحظهمورددولتیهزینه

کمک )CalWORKs ،General Assistance (GA)برنامه های کمک نقدی، مثل  •

درآمد تامین اجتماعی )Supplemental Security Income (SSI)، و (عمومی

(مکمل

پرداخت Medi-Calمراقبت طوالنی مدت در مراکز نگهداری که هزینه آن توسط •

می شوند

، مثل سوگند نامه حمایت–حتی اگر از این مزایا استفاده می کنید، عوامل دیگری 

تحصیالت یا مهارت ها، درآمد شما، و مدت زمان دریافت مزایا و چه زمانی به تازگی 

. در طول تعیین هزینه دولتی مورد مالحظه قرار خواهند گرفت–

:برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هزینه دولتی، به این سایت مراجعه کنید

مزایای خود را حفظ کنید•

محافظت از خانواده های مهاجر•

•National Immigration Law Center (مهاجرتحقوقملیمرکز)

•California Department of Social Services (کالیفرنیااجتماعیخدماتاداره)

USCISمنابع هزینه دولتی •

به دنبال راهنمای فردی هستید؟

سازمان خدمات اجتماعی افراد و خانواده ها را تشویق 

می کند که از ارائه دهندگان غیر انتفاعی معتبر خدمات

نمی توانند SSAکارکنان . مهاجرت مشاوره بگیرند

برای دریافت راهنمایی در. راهنمایی حقوقی ارائه دهند

:مورد شرایط فردی خود، لطفا تماس بگیرد

کمک رسانی حقوقی جزایر اقیانوس آرام آسیایی •

(510) 251-2846
•Bay Area Legal Aid (منطقهحقوقیمعاضدت

Bay Area) 

5270-250 (510)یا 551-5554 (800)
•Catholic Charities of the East Bay (خیریههای

East Bay )(510) 768-3100منطقهکاتولیک
•Centro Legal De La Raza  (حقوقیمرکزDe 

La Raza )

(510) 437-1554
•East Bay Community Law Center (مرکز

East Bay)(510) 548-4040محلیجامعهحقوقی

و وضعیت های مهاجرت معاف 1مزایای فهرست شده در صفحه * 

جامع نیستند، لطفا برای دریافت مشاوره در مورد 2در صفحه 

.پرونده خود با خدمات مذکور در فوق تماس بگیرید

2022نوامبر 
: روابط دولت و جامعه محلی

دفتر سیاست، استراتژی و نوآوری

https://keepyourbenefits.org/en/ca/
https://pifcoalition.org/
https://www.nilc.org/issues/economic-support/pubcharge/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge/public-charge-resources
https://www.apilegaloutreach.org/
https://baylegal.org/
https://www.cceb.org/
https://www.centrolegal.org/
https://ebclc.org/
https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/index

