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 لوري أ. كوكس
 مدیرة الوكالة

 مذكرة
 

 المیداأمجتمع بمقاطعة الشركاء   إلى:
 المیداأ الخدمات االجتماعیة بمقاطعةلوري أ. كوكس، مدیر وكالة   من:

 المیداأخدمات الرعایة الصحیة بمقاطعة كولین شاوال، مدیر وكالة   
 

 "على الحكومة الةعال: "بخصوص مبدأ الصادر من المحكمة العلیاقرار التحدیث:  :المرجع
 

 2020 (كانون الثاني) ینایر 30 التاریخ:
 

بقوة یعارضون راقبین ومجلس الم ،)HCSAالرعایة الصحیة (ووكالة خدمات ، المیداأ مقاطعة) بSSAیة (الخدمات االجتماعوكالة 
 ".على الحكومة الةعالعفا علیھا الزمن وغیر ضروریة تُعرف باسم "ة یفیدرالتغییرات إدارة ترامب على قاعدة إداریة 

 
 على الصعید الوطنيالزجري القضائي مر األ لغاءإ

 الةعال"مبدأ الخاص بقرار التنفیذ  إیقافالذي أدى إلى و في جمیع أنحاء البالدزجریاً أمًرا قضائیًا لغاء بإ المحكمة العلیاقامت مس، باأل
، مما الصعید الوطنيعلى ثالثیة المحكمة المن الصادرة دائمة الالزجریة  القضائیةوامر األ كان ھذا ھو آخر .بشكل مؤقت "على الحكومة

حجب ھذا دخل حیز التنفیذ في جمیع أنحاء البالد، إال في والیة إلینوي حیث تم ی) یمكن أن DHSالداخلي (وزارة األمن قرار یعني أن 
 24یوم  أو بعد ھذه القاعدة النھائیة فيداخلي ستقوم بتطبیق أن وزارة األمن العلم نحن نبواسطة أمر قضائي على مستوى الوالیة. القرار 
 .2020فبرایر 

 
 یجب معرفتھا التفاصیل الھامة التي

المبادئ التوجیھیة المتعلقة جمیع عدم المساس بكالیفورنیا. وھذا یشمل والیة العامة في  اتالمساعداإلعانات وتذكیر، لم تتغیر قواعد لل
مؤھل. نرید المھاجر الالذین یتمتعون بوضع مستفیدین للمقیمین الدائمین الشرعیین والعانات الوصول إلى اإلحق عدم المساس بو باألھلیة

 .أن یتلقوھاالمساعدة التي یحق لھم ولعائالتھم الحصول على على االستمرار في المستفیدین مساعدة 
 

 الخدمات إلى المھاجرینتقدیم  المیداأة تدعم مقاطع
بما في ذلك المھاجرین. ، المیداأ واألسر التي تعیش في مقاطعةلوصول إلى الخدمات لجمیع األفراد حق املتزمین وداعمین لما زلنا نحن 
قضیة مع محامي الھجرة إذا كان لدیھم أي أسئلة أو مخاوف بشأن النشطة نرید أن نستمر في تثقیف وتمكین مجتمعنا من المشاركة نحن 

 ."على الحكومة عالةال"مبدأ عن إعالن الخدمة العامة استعراض . للحصول على معلومات إضافیة، قم بكل فرد على حدة
 

 الخدمات القانونیة للھجرةمع تصاالت اال
استشارة محامي الھجرة. یرجى تزوید  عاناتأو یفكر في االستغناء عن اإلإعانات یجب على أي شخص مھتم بالتقدم للحصول على 

 :ةیالقانونیة المجانیة المجتمعبالمعلومات التالیة عن المساعدة مستفیدین ال
 2846-251 (510)، رقم الھاتف Asian Pacific Islanderالقانونیة أنشطة الخدمة  •
 4744-663 (510)، رقم الھاتف الخلیج في منطقة المساعدة القانونیة •
 1554-437 (510)الخلیج الشرقي، رقم الھاتف  الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة في •
 1554-437 (510)الخاص باألعراق، رقم الھاتف  القانونيالمركز  •
 4040-548 (510)مركز القانون المجتمعي بالخلیج الشرقي، رقم الھاتف  •
 2846-451 (510)المعھد الدولي في الخلیج الشرقي، رقم الھاتف  •

 
 للھجرة على: SSAموارد یرجى زیارة موقع صفحة  للحصول على أحدث المعلومات

https://immigration.alamedasocialservices.org،  اتسیاس مدیرأو االتصال على SSAعلى اإلیمیل  یاللایرڤ-، أنیسة باسوكو
abvillarreal@acgov.org ات، أو على مدیر سیاس271 (510)-9181، أو على الرقم HCSA أیلین ن.ج. على اإلیمیل ،

EileenNg@acgov.org . 
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