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لری ای .کاکس
مدیر سازمان

اظهار نظر
به:

همکاران اجتماعی آالمدا کانتی

از:

لری ای .کاکس ،مدیر ،سازمان خدمات اجتماعی آالمدا کانتی
کالین چاوال ،مدیر ،سازمان خدمات مراقبتهای صحی آالمدا کانتی

بازگشت به:

بهروزرسانی :حکم محکمه عالی" :عدم تمکن مالی"

تاریخ:

 30جنوری 2020

سازمان خدمات اجتماعی آالمدا کانتی ) ،(SSAسازمان خدمات مراقبتهای صحی ( )HCSAو هیات نظارت اکیدا ً با تغییرات دولت ترامپ در
قانون منسوخ و غیرضروری فدرال با عنوان "عدم تمکن مالی" مخالف است.
لغو حکم ابتدایی سراسری
در این هفته ،محکمه عالی حکم ابتدایی سراسری که موجب توقف تطبیق قانون عدم تمکن مالی شده بود را لغو کرد .این آخرین حکم ابتدایی
سراسری مربوط به سه محکمه ناحیه بود که همچنان پابرجا مانده بود که به این معناست که قانون وزارت امنیت داخله ( )DHSمیتواند در سرتاسر
کشور تطبیق شود ،بجز در ایلینویز که ذریعه حکم ابتدایی ایالتی متوقف شده است .میدانیم که  DHSاین قانون نهایی را در  24فبروری  2020یا بعد
از آن اجرا خواهد کرد.
جزئیات مهمی که باید دانست
یادآوری میشود که قوانین مزایای کمکهای عمومی کالیفرنیا تغییر نکرده است .این موضوع بشمول عدم در تغییر در تمام طرزالعملهای
واجد شرایط بودن و دسترسی به مزایا برای اشخاص مقیم قانونی و متقاضیانی است که از شرایط مهاجرتی واجد شرایط برخوردار هستند.
ما میخواهیم به متقاضیان خود کمک کنیم تا همچنان به دریافت کمک برای خود و فامیلهایشان ادامه دهند.
کانتی آالمدا از خدمات به مهاجرین حمایت میکند
ما همچنان متعهد و حامی دسترسی تمام اشخاص و فامیلهای ساکن در آالمدا کانتی ،از جمله مهاجرین به خدمات هستیم .ما میخواهیم جامعه
خود را تعلیم داده و توانمند کنیم تا در صورت داشتن هرگونه سوال یا تشویشی در مورد دوسیه خود ،بطور جدی با یک وکیل مهاجرت مشوره
نمایند .برای کسب معلومات بیشتر ،اطالعیه خدمات عمومی در مورد عدم تمکن مالی را مشاهده کنید.
برقراری ارتباط با خدمات حقوقی مهاجرت
هرکسی که در مورد تطبیق مزایا یا حذف از مزایا تشویش دارد ،باید با یک وکیل مهاجرت مشوره نماید .لطفا ً معلومات ذیل را در مورد
کمکهای حقوقی رایگان مبتنی بر جامعه به مراجعین ارائه دهید:
• دسترسی حقوقی ساکنان آسیایی/اهل جزایر اقیانوس آرام (510) 251-2846
• کمک حقوقی بی اریا (510) 663-4744
• خیریههای کاتولیک ایست بی (510) 437-1554
• مرکز حقوقی دال رازا (510) 437-1554
• مرکز حقوقی اجتماعی ایست بی (510) 548-4040
• مؤسسه بینالمللی ایست بی (510) 451-2846
برای کسب آخرین معلومات ،لطفا ً به صفحه وب منابع مهاجرت  SSAبه آدرس ذیل مراجعه کنید:
 ،https://immigration.alamedasocialservices.orgیا با مدیر پالیسی  ،SSAآنیسا باسوکو-ویاللایر به آدرس
 abvillarreal@acgov.orgیا نمبر  ،(510) 271-9181یا با مدیر پالیسی  ،HCSAالین نگ به آدرس  EileenNg@acgov.orgدر
تماس شوید.

