مكتب مساعدة الالجئني واملهاجرين
إدارة الخدمات االقتصادية

معلومات مهمة حول التغيريات املحتملة
لقواعد الهجرة الخاصة باملزايا العامة
إدارة الخدمات االجتامعية والصحية ( )DSHSبوالية واشنطن عىل دراية بإجراء تغيريات مقرتحة عىل قواعد الهجرة
الفيدرالية التي قد تنطبق عىل األشخاص الذين يتلقون املزايا العامة .ونحن نتابع هذه التغيريات املحتملة ونرغب
يف توفري معلومات دقيقة وموثوقة لألشخاص واألرس الذين قد يتأثرون بتغيري السياسات .إليك فيام ييل توضيح
ملا نعرفه.
	تظل الربامج والخدمات التي تديرها إدارة الخدمات االجتامعية والصحية ( )DSHSبوالية واشنطن سارية وميكن الوصول
إليها من ِقبل األشخاص املؤهلني.
	تواصل  DSHSحامية خصوصية البيانات الشخصية للعمالء وال تشارك هذه البيانات إال عىل النحو الذي تقتضيه
الوالية أو القانون الفيدرايل.
	إىل هذا الحني ،ال توجد أية تغيريات سارية عىل القواعد الفيدرالية .وال يوجد حال ًيا أي تأثري عىل املزايا التي يتلقاها
العمالء املؤهلون.
	ستؤثر التغيريات املقرتحة عىل األشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول عىل إقامة رشعية دامئة (البطاقات الخرضاء)
أو لدخول الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك مهاجرو تأشرية هجرة التنوع واملتقدمني بطلبات لتجديد أو تغيري أو متديد تأشريتهم
يف الواليات املتحدة.
	ال تؤثر التغيريات املقرتحة عىل األشخاص الحاصلني عىل إقامة رشعية دامئة (البطاقات الخرضاء) املتقدمني بطلبات للحصول
عىل الجنسية أو املواطنة األمريكية.
	حاليًا ،ميكن للمسؤولني فقط االعتداد باستخدام العميل للمساعدة النقدية أو املؤسساتية الطبية طويلة األجل عند دراسة
طلب الهجرة الذي يتقدمون به .تضيف التغيريات املقرتحة مزايا معينة لإلسكان والتغذية والرعاية الصحية الفيدرالية ،مبا
يف ذلك برنامج الغذاء األسايس بوالية واشنطن أو .SNAP
	لن تكون السياسة املقرتحة ذات أثر رجعي .ولن تعترب املزايا املتلقاة حال ًيا .ولن يتم اعتبار استخدام هذه املزايا الفيدرالية
اإلضافية إال إذا تم تلقيها بعد إنهاء القاعدة.

يُتبع يف الصفحة التالية

	لن تنطبق التغيريات عىل جميع أنواع املزايا الفيدرالية .لالطالع عىل قامئة باملزايا املتضمنة أو املستبعدة ،انظر األسئلة
املتداولة .ومل يتم إجراء أية تغيريات عىل مزايا الوالية.
	ال تنطبق القاعدة الجديدة عىل جميع األشخاص .فسوف يتم تطبيقها فقط عىل الالجئني وطالبي اللجوء ،واملهاجرين
األمريكيني اآلسيويني ،وحاميل تأشرية الهجرة الخاصة األفغانية والعراقية ،واملهاجرين الكوبيني/الهايتيني ،والسجناء املطلق
رساحهم الحتياجات إنسانية ،وضحايا االتجار بالبرش ( ،)T-Visaوضحايا األنشطة اإلجرامية ( ،)U-Visaومقدمي االلتامسات
بأنفسهم من األحداث املهاجرين بشكل خاص أو ( VAWAالقانون الخاص بالعنف ضد املرأة).
	ستعتد هذه القاعدة الجديدة باستخدام املزايا التي يستفيد منها أفراد أرسة الشخص .ولن يُعتد باستخدام املزايا من ِقبل
األطفال أو غريهم من أفراد األرسة يف وجود شخص يتقدم بطلب للحصول عىل إقامة رشعية دامئة (البطاقات الخرضاء)
أو دخول الواليات املتحدة.
يتواصل األفراد واألرس الذين لديهم أسئلة أو مخاوف بشأن تأثري استخدام املزايا العامة حول حالة الهجرة
الخاصة بهم مع أحد محاميي الهجرة .قد تتوفر املوارد من خالل إحدى املنظامت املدرجة يف موقع ويب الحاكم:

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee .resourcesباإلضافة إىل ذلك ،ميكنك التواصل مع املنظامت التالية للحصول عىل املساعدة:
• الخط الساخن ملنظمة 1-888-201-1014 :CLEAR

• مرشوع حقوق مهاجري منطقة الشامل الغريب (:)NWIRP
– مكتب  NWIRPيف سياتل206-587-4009 :
– مكتب  NWIRPيف وادي تاكيام (509-854-2100 :)Granger
– مكتب  NWIRPيف واناتيش509-570-0054 :

