دفرت مساعدت به پناهنده گان و مهاجرین
اداره خدمات اقتصادی

معلومات مهم در رابطه به تغییرات ممکنه
در قوانین مزایای عمومی مهاجرت
دیپارمتنت خدمات صحی و اجتامعی ایالت واشنگنت ( )DSHSاز تغییرات پیشنهاد شده در قوانین فدرالی
مهاجرت در رابطه به مردمیکه مزایای عمومی را دریافت میکنند باخرب میباشد .ما از این تغییرات ممکنه نظارت
مینامئیم و میخواهیم تا معلومات دقیق و مطمنئ را برای اشخاص و خانواده های که از پالیسی های تغییر متأثر
میگردند ارائه میکنیم .ما در باره موارد ذیل اطالع داریم.
 برنامه ها و خدمات دیپارمتنت خدمات صحی و اجتامعی که توسط ایالت واشنگنت ( )DSHSاداره میگردد پابرجا بوده و برای
اشخاص واجد رشایط قابل دسرتس میباشد.
 دیپارمتنت خدمات صحی و اجتامعی به حفظ محرمیت معلومات شخصی مؤکلین ادامه داده و تا زمانیکه از جانب حکومت
یا قانون فدرال الزم نباشد این معلومات را فاش منیسازد.
 در عین زمان ،هیچ تغیراتی در قوانین فدرال انجام نشده است .روی مزایای که توسط مؤکلین واجد رشایط دریافت میگردد
نیز در حال حارض تحت تاثیر قرار منیگیرد.
 تغییرات پیشنهاد شده روی کسانیکه بخاطر سکونت دامئی قانونی (کارت سبز) یا بخاطر اجازه ورود به ایاالت متحده
درخواست میدهند ،بشمول ویزای متنوع مهاجرین و درخواست بخاطر تجدید ،تغییر یا متدید ویزه در ایاالت
متحده تاثیر میگذارد.
	تغییرات پیشنهاد شده روی کسانیکه دارای سکونت دامئی قانونی (کارت سبز) بوده و بخاطر شهروندی یا قبول تابعیت
درخواست مینامیند تاثیرگذار منیباشد.
	در حال حارض ،هنگام مالحظه درخواست مهاجرت مقامات رصفاً استفاده کمک های نقدی یا نهادینه سازی طبی دراز مدت
را مدنظر میگیرند .تغییرات پیشنهاد شده مزایای مراقبت صحی فدرال ،تغذیه و سکونت را ،بشمول غذای اساسی واشنگنت یا
 SNAPرا اضافه مینامید.
 پالیسی پیشنهاد شده قابل برگشت منیباشد .مزایای که امروز قابل دریافت میباشد نیز قابل مالحظه منیباشد .استفاده از مزایای
اضافی فدرال تنها بعد از نهائی شدن قانون مدنظر گرفته خواهد شد.

ادامه در صفحه بعد

	تغییرات روی متام انواع مزایای فدرال قابل تطبیق منیباشد .بخاطر دانسنت در باره فهرست مزایای که شامل یا مستثنی میگردد،
به سواالتی که بگونه مکرر پرسیده شده توجه منائید .هیچگونه تغییرات در مزایای حکومتی وارد منیگردد.
 این قانون جدید روی متام مردم تطبیق منیگردد .این قانون روی پناهنده گان و درخواست دهنده گان ،مهاجرین امریکائی،
دارنده گان ویزه مخصوص مهاجرت افغان و عراقی ،ورودی های کیوبائی/هایتی ،معافیت های برشدوستانه ،قربانیان قاچاق
انسان ( ،)T-Visaقربانیان فعالیت های جرمی ( ،)U-Visaاطفال با مهاجرت خاص یا ( VAWAقانون منع خشونت
علیه زنان) درخواست دهنده شخصی قابل تطبیق منیباشد.
 قانون جدید متذکره استفاده از مزایا از جانب اعضای خانواده شخص را مدنظر منیگیرد .استفاده از مزایا توسط اطفال یا
اعضای دیگر خانواده علیه یک شخصی که بخاطر سکونت دامئی قانونی (کارت سبز) درخواست میدهد یا اجازه ورود به
ایاالت متحده میخواهد مدنظر گرفته منیشود.
اشخاص و خانواده های که در رابطه به تاثیرات استفاده از مزایای عمومی مرتبط به وضع مهاجرت شان سوال یا نگرانی دارند باید
با وکیل مهاجرت در متاس شوند .منابع از طریق یکی از موسسات فهرست شده در ویب سایت حکومتی قابل دریافت میباشد:

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources

برعالوه ،شام میتوانید با یکی از موسسات ذیل بخاطر کمک به متاس شوید:
• 1-888-201-1014 :CLEAR Hotline
• ):Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP
– 206-587-4009 :NWIRP Seattle Office
– 509-854-2100 :NWIRP Yakima Valley (Granger) Office
– 509-570-0054 :NWIRP Wenatchee Office

