در کانتی آالمدا از حضور همه استقبال میشود
مهاجرت :آشنایی با "عدم تمکن مالی"

از حقوقتان آگاه باشید !

منابع اجتماعی:
•
•
•
•

کمک حقوقی بی اریا (510) 663-4744
خیریههای کاتولیک ایست بی (510) 768-3100
مرکز حقوقی اجتماعی ایست بی (510) 548-4040
مؤسسه بینالمللی ایست بی (510) 451-2846

آیا "عدم تمکن مالی "در پروسه مهاجرت در مورد من
کاربرد دارد؟ اگر شرایط ذیل را دارید ،خیر:






شهروند
دارای اقامت دائم قانونی
پناهنده
پناهجو
متقاضی ویزه T








متقاضی یا دارنده ویزه U
مدعی شخصی بر بنیاد VAWA
درخواست یا ثبت نام مجدد برای TPS
مهاجر افغانی و عراقی ویژه
نوجوان مهاجر ویژه
شخصی که کمک مالی بر بنیاد موارد ذیل به او اعطا
شده است:
HRIFA ،NACARA ،CAA 

کتگوریهای دیگری از مهاجرین معاف هستند .قانون نهایی این معافیتها را حفظ میکند .این فهرست مکمل
نبوده و صرف جهت اطالعرسانی است.

این موضوع برای فامیل من چی معنایی دارد؟
• دولت فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت به سیستمهای مزایای عمومی دسترسی ندارد .
• معلوماتی که برای مزایای عمومی به اشتراک گذاشتید صرف برای تعیین واجد شرایط بودن
استفاده میشود.
• مهم است که همچنان بتوانید به دریافت حمایت خود ادامه بدهید چون این کار به فامیل شما کمک
میکند در مسکن شما از صحت ،تغذیه و امنیت مستفید شود .

تهیه شده ذریعه سازمان خدمات اجتماعی آالمدا کانتی ،دفتر پالیسی ،ارزیابی و پروگرامریزی )(OPEP

قانون عدم تمکن مالی جدید چیست؟
بهروز شده :جنوری 2020

دولت کاخ سفید یک قانون نهایی را منتشر کرده که تعریف "عدم تمکن مالی "که در جریان پروسه مهاجرت استفاده
لا در قدم اول به حمایت دولت وابسته
میشود را گسترش میدهد" .عدم تمکن مالی "وضعیت شخصی است که احتما 
باشد .فهرست زردرنگ ذیل جزئیاتی را نشان میدهد که دولت فدرال اکنون در زمان تصمیمگیری کدام پروگرامها را
در نظر میگیرد .در روز  27جنوری  ،2020محکمه عالی حکم ابتدایی سراسری که موجب توقف تطبیق قانون عدم
تمکن مالی شده بود را لغو کرد .این قانون در  24فبروری  2020یا بعد از آن اجرا خواهد شد.

عدم تمکن مالی و مزایای عمومی :به معنای چیست؟
ما شما را تشویق میکنیم تا با یک
وکیل قابل اعتماد صحبت کنید تا
بهتر بتوانید تأثیر دسترسی به
مزایای عمومی ذکر شده در ذیل به
رنگ زرد را درک نمایید:

حمایت عاید:
• کمک عمومی
• CalWORKs
• SSI
صحت:
• (Medi-Calبرای
کالنسالن)
حمایت از تغذیه:
• CalFresh
کمکمصرف مسکن:
• بخش  8کوپن کمککرایه
• بخش  8کمککرایه مبتنی بر
پروژه
• مسکن عمومی

پروگرامهای موجود در کادر سبز
در امتحان عدم تمکن مالی در نظر
گرفته نمیشوند .لطفا همچنان به
استفاده از پروگرامهایی که از
فامیل شما حمایت میکنند ،ادامه
دهید .
صحت:
• ( Medi-Calبرای اطفال و
زنان حامله)
• Medicare
• ناتوانی
حمایت از تغذیه:
• WIC
• صبحانه و نانچاشت مکتب
خدمات اطفال:
• Head Start
• مراقبت از طفل
• تعلیم عمومی
خدمات اشتغال:
• بیکاری
• جبرانخسارت کارگران
• تقاعد فدرال و ایالتی

نوت :وزارت عدلیه در حال بررسی یک قانون جدید جداگانه در رابطه با "عدم تمکن مالی "و اخراج است .این پیشنهاد منتشر نشده است و در
مورد معلومات موجود در اینجا کاربرد ندارد .ما به همراه حامیان سراسر کشور این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنیم و به محض کسب
معلومات جدید ،آنها را به شما ارائه خواهیم کرد .

