از همه افراد در شهرستان آالمیدا استقبال می شود
مهاجرت :درک عبارت "سربار جامعه"

حقوق خود را بدانید!

منابع اجتماعی:
•
•
•
•

Bay Area Legal Aid (510) 663-4744
Catholic Charities of the East Bay (510) 768-3100
East Bay Community Law Center (510) 548-4040
International Institute of the East Bay (510) 451-2846

آیا "سربار جامعه" در فرآیند مهاجرت برای من اعمال می
شود؟ خیر اگر که شما جزو یکی از موارد زیر هستید:
➢
➢
➢
➢
➢

شهروند
ساکن دائم قانونی
پناهنده
پناهنده سیاسی یا مذهبی
متقاضی ویزای نوع تی)(T

➢
➢
➢
➢
➢
➢

متقاضی یا دارنده ویزای نوع یو)(U
خود خواهان تحت الیحه خشونت علیه زنان ()VAWA
درخواست یا ثبت نام مجدد برای وضعیت حفاظتی موقت ()TPS
مهاجر ویژه افغان و عراقی
یک نوجوان مهاجر ویژه
یک دریافت کننده کمک مالی انفرادی تحت:
➢ اصالحیه قانون شهروندی ( ،)CAAقانون تطبیق اتباع
نیکاراگوئه و کمک مالی آمریکای مرکزی ( ،)NACARAو
قانون عدالت مهاجرت در مورد پناهندگان هائیتی ()HRIFA

دسته های مکمل از مهاجران معاف هستند .قانون نهایی این معافیت ها را حفظ می کند .این فقط لیستی جزئی
برای اهداف اطالع رسانی است.

این برای خانواده من به چه معناست؟
• دولت فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت به سیستم های مزایای عمویم ر
ندارد.
دستیس ن
• اطالعاتی که شما برای مزایای عمومی به اشتراک گذاشته اید فقط برای تعیین صالحیت استفاده
می شوند.
• این نکته حائز اهمیت است که شما همچنان پشتیبانی را دریافت خواهید نمود که به خانواده شما
کمک می کند در خانه خود سالم و سیر بوده و امنیت داشته باشند.

تهیه شده توسط دفتر سیاست ،ارزیابی و برنامه ریزی ( )OPEPآژانس خدمات اجتماعی شهرستان آالمیدا

قانون جدید سربار جامعه بودن چیست؟
به روز رسانی شده :ژانویه 2020

دولت کاخ سفید یک قانون نهایی را منتشر کرد که تعریف "سربار جامعه" مورد استفاده در حین فرآیند مهاجرت را
گسترش می دهد" .سربار جامعه" به فردی گفته می شود که احتمال دارد عمدتا به حمایت دولت وابسته شود .لیست
زرد رنگ زیر ،با جزئیات نشان می دهد که دولت فدرال در هنگام تصمیم گیری ،چه برنامه هایی را مدنظر قرار
می دهد .در تاریخ  27ژانویه  ،2020دیوان عالی کشور حكم سراسری را لغو کرد كه اجرای قانون نهایی را
متوقف کرده بود .قانون نهایی از روز  24فوریه  2020به بعد ،الزم االجرا خواهد بود.

سربار جامعه و مزایای عمومی :این به چه معناست؟
ما شما را تشویق می کنیم که برای
درک بهتر تأثیر دسترسی به مزایای
عمومی ذکر شده در زیر به رنگ زرد،
با یک وکیل معتمد صحبت کنید:

پشتیبانی درآمدی:
• مساعدت کلی:
• CalWORKs
• درآمد مکمل تامین
اجتماعی ()SSI
بهداشت:
• ( Medi-Calبرای
بزرگساالن)
پشتیبانی تغذیه ای:
• CalFresh
مساعدت مسکن:
• بخش  (section 8) 8مساعدت
اجاره مسکن کوپنی
• بخش  (section 8) 8مساعدت
اجاره مسکن پروژه-محور
• مسکن همگانی

برنامه های موجود در جعبه سبز در
آزمون سربار جامعه در نظر گرفته نمی
شوند .لطفا همچنان به استفاده از
برنامه هایی که از خانواده شما
پشتیبانی می کنند ،ادامه دهید.

بهداشت:
• ( Medi-Calبرای کودکان و
زنان باردار)
• Medicare
• معلولیت
پشتیبانی تغذیه ای:
• زنان ،نوزادان ،و کودکان ()WIC
• صبحانه و ناهار مدرسه
خدمات کودکان
• شروع زودهنگام (Head
)start
• مراقبت از کودک
• آموزش همگانی
خدمات استخدامی:
• بیکاری:
• غرامت کارگران
• بازنشستگی فدرال و ایالتی

توجه :وزارت دادگستری در حال بررسی یک قانون جدید جداگانه در رابطه با "سربار جامعه" بودن و اخراج از کشور است .این پیشنهاد هنوز
منتشر نشده است ،و در مورد اطالعات موجود در اینجا صدق نمی کند .ما با نمایندگانی از سراسر کشور این مسئله را از نزدیک رصد می
کنیم ،و به محض دریافت اطالعات بیشتر ،اطالعات بروزرسانی شده ای را ارائه خواهیم کرد.

