سواالت متداول:
قانون نهایی عدم تمکن مالی و مزایای عمومی
این معلومات در تاریخ  30جنوری  2020بهروز و دقیق است.

 .1عدم تمکن مالی چیست و قانون نهایی عدم تمکن مالی چی وقت قابل اجرا میشود؟
در  27جنوری  ،2020محکمه عالی حکم ابتدایی سراسری که باعث 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.
"عدم تمکن مالی" امتحانی است که ذریعه خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده ( )USCISمورد استفاده قرار میگیرد تا مشخص
شود به چی کسی اجازه ورود به ایاالت متحده داده شود ،چی کسی میتواند بعضی ویزههای موقت خود را تمدید کند ،و چی کسی
میتواند اقامت دائم قانونی ( )LPRرا دریافت کند  -که با عنوان گرین کارت نیز شناخته میشود .نوت :عدم تمکن مالی در مورد
درخواستهای  LPRبرای تبدیل شدن به شهروندان تبعه ایاالت متحده تطبیق نمیشود.
 .2بر بنیاد قانون نهایی عدم تمکن مالی کدام چیز تغییر میکند؟
طبق قانون نهایی ،وزارت امنیت داخله "عدم تمکن مالی" را وضعیت شخصی دانسته است که "به احتمال زیاد" مزایای عمومی را بیش
از  12ماه در هر دوره  36ماهه دریافت خواهد کرد.
در ذیل فهرستی از مزایای عمومی آمده که هم اکنون در نظر گرفته شده است:
• Medi-Cal
• CalWORKs
• CalFresh
• کمک عمومی )(A
• مسکن عمومی
• سوشیل سکیوریتی تکمیلی ()SSI
• کمک بخش 8
• مراقبت درازمدت
 .3آیا مزایایی وجود دارد که در قانون نهایی در نظر گرفته نشده باشد؟
بلی ،در ذیل فهرستی از مزایایی آمده که هم اکنون در نظر گرفته نشده است:
• مراقبت سرپرستی و بهفرزندیگرفتن
•  Medi-Calبرای اطفال و زنان حامله
• Head Start
• کمکرسانی در وقت فاجعه
• اعتبار مالیاتی حاصل از عاید ()EITC
• پروگرامهای تغذیه مکتب
• اعتبار مالیاتی طفل ()CTC
• زنان ،نوزادان و اطفال ()WIC
 .4قانون عدم تمکن مالی نهایی چی وقت تطبیق میشود؟
قانون عدم تمکن مالی جدید در بخشهای خاصی از مسیر مهاجرت تطبیق میشود:
• زمانی که شخصی متقاضی ورود به ایاالت متحده است
• زمانی که شخص درخواست میکند تا از طریق یک عضو فامیل یا کارفرما ،مقیم دائم قانونی ( )LPRشود
 .5آیا قانون نهایی عدم تمکن مالی برای همه مهاجرین تطبیق میشود؟
خیر ،کتگوریهای مندرج در فهرست ذیل از این موضوع معاف هستند:
• اقدامات تعویق شده ورود در دوران طفولیت ()DACA
• شهروندان تبعه ایاالت متحده
• وضعیت حفاظت موقت ()TPS
• اشخاص مقیم دائم قانونی
• مهاجرین افغانی و عراقی ویژه
• پناهندگان و پناهجویان
• اشخاصی که کمک مالی بر بنیاد موارد ذیل به آنها اعطا شده است:
• وضعیت نوجوانان مهاجر ویژه
• CAA
• دارندگان ویزه  Uو ویزه T
• مدعیان شخصی قانون خشونت علیه زنان (NACARA • )VAWA
• HRIFA
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 .6من در مورد وضعیت مهاجرت خود و اینکه آیا میتوانم جهت مزایای عمومی درخواست بدهم ،سوال دارم .سواالت خود را باید با چی
کسی مطرح کنم؟
سازمان خدمات اجتماعی اشخاص و فامیلها را تشویق میکند تا از ارائهدهندگان معتبر خدمات مهاجرتی غیرانتفاعی از جمله موارد
ارجاع شده ذیل مشوره بخواهند:
• 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
 .7آیا واجد شرایط بودن برای مزایای عمومی تغییر کرده است؟
خیر .قوانین مزایا و خدمات عمومی کالیفرنیا تغییر نکرده است .الزامات واجد شرایط بودن برای اشخاص و فامیلها بدون تغییر باقی
مانده است .سازمان خدمات اجتماعی همانند دوره قبل از قانون جدید عدم تمکن مالی ،به پروسس تمام درخواستها و تمدیدات و ارائه
مزایا برای اشخاص و فامیلهای واجد شرایط ادامه خواهد داد.
 .8این موضوع برای اشخاص و فامیلهایی که در حال حاضر مزایای عمومی دریافت میکنند و دوسیههای مهاجرت آنها در حال بررسی
است ،چی معنایی دارد؟ آنها چی کنند باید؟
هر دوسیه مهاجرت دارای مجموعهای از شرایط منحصر بهفرد است ،هیچ دو دوسیهای یکسان نیستند .اشخاص و فامیلها باید برای
گفتگو با یک وکیل بااعتبار مهاجرت ارجاع داده شوند .کارمندان سازمان خدمات اجتماعی هیچگاه نباید رهنماییهای حقوقی را به
اشخاص و فامیلها ارائه دهند.
 .9اشخاص و فامیلها به تشویش حریم خصوصی معلومات خود هستند .از معلومات ارائه شده به سازمان خدمات اجتماعی چیقسم
استفاده میشود؟
سازمان خدمات اجتماعی از معلومات ارائه شده صرف برای بررسی اینکه آیا اشخاص و فامیل واجد شرایط دریافت مزایا هستند یا خیر،
استفاده میکند .دولت فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت به سیستمهای سازمان دسترسی ندارد .ممکن است سازمان خدمات اجتماعی
ضرورت به تأیید معلومات ارائه شده در مورد پروگرام مزایای عمومی نزد دولت فدرال داشته باشد ،اما این کار را صرف برای تأیید
واجد شرایط بودن برای دریافت خدمات انجام میدهد .سازمان هیچگونه معلوماتی را درباره اعضای فامیل که متقاضی دریافت مزایا
نیستند به اشتراک نمیگذارد ،بلکه صرف معلومات ارائه شده در مورد یک حمایتکننده مالی را ارائه میدهد.
 .10آیا قطع مزایا باعث میشود معلومات دوسیهها از سیستمهای کمپیوتری سازمان خدمات اجتماعی  CAحذف گردد؟
خیر .سیستمهای کمپیوتری ایالتی و محلی همه دوسیهها را ثبت میکنند ،بنابراین سازمان خدمات اجتماعی همچنان این معلومات را در
دوسیه خود خواهد داشت.
 .11اشخاص از کجا میتوانند معلومات بیشتری در مورد عدم تمکن مالی کسب کنند؟
• بخش خدمات اجتماعی کالیفرنیا
• انجمن مدیران رفاه کانتی کالیفرنیا
• مرکز حقوقی قانون مهاجرت
• مرکز پالیسی مهاجرین CA
 .12آیا معلومات بیشتری در مورد قانون عدم تمکن مالی جدید منتشر خواهد شد؟
بلی .برای مشاهده منابع مهاجرت بهروزرسانی شده به ویبسایت دفتر پالیسی ،ارزیابی و پروگرامریزی مراجعه کنید .جهت کسب
معلومات بیشتر ،اطالعیه خدمات عمومی در مورد عدم تمکن مالی را مشاهده نمایید.
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