
 معلومات هامة عن التغيريات يف قواعد 
الهجرة بشأن االستحقاقات العامة

مكتب مساعدة الالجئني واملهاجرين

�  ستظل الربامج والخدمات التي تديرها إدارة الخدمات االجتامعية والصحية بوالية واشنطن سارية وميكن لألشخاص 

املستحقني الوصول إليها.

 �  تواصل إدارة الخدمات االجتامعية والصحية )DSHS( حامية خصوصية البيانات الشخصية للعمالء وال تشارك هذه 

البيانات إال عىل النحو الذي تقتضيه الوالية أو القانون الفيدرايل.

�  ال تنطبق الرسوم العامة عىل جميع املهاجرين. فكل عائلة تختلف عن غريها، لذا يجب أن يختار األشخاص الخيار 

املناسب لهم ولعائلتهم، بناًء عىل وضعهم الخاص.

–  ال يؤثر ذلك عىل املقيمني الدامئني الرشعيني )“حاميل البطاقات الخرضاء”( املتقدمني للحصول عىل الجنسية 

األمريكية أو التجنيس.

–  وال يؤثر ذلك أيًضا عىل الالجئني وطالبي اللجوء، واملهاجرين األمريكيني األسياويني، وحاميل تأشريات الهجرة 

 الخاصة األفغانية والعراقية، واملهاجرين الكوبيني / الهايتيني، واملفرج عنهم املرشوط باملساعدات اإلنسانية، 

 وضحايا االتجار بالبرش )تأشرية ضحايا االتجار بالبرش(، وضحايا النشاط اإلجرامي )تأشرية ضحايا الجرائم(، 

والوضع الخاص باألحداث املهاجرين، أو قانون مناهضة العنف ضد املرأة )VAWA( من مقدمي االلتامسات.

–  قد يؤثر ذلك عىل املتقدمني للحصول عىل اإلقامة الدامئة القانونية )“البطاقات الخرضاء”( أو الدخول إىل الواليات 

املتحدة - مبا يف ذلك املهاجرين للحصول عىل تأشرية التنوع للمهاجرين وطلبات تجديد التأشريات أو تغيريها أو 

متديدها داخل الواليات املتحدة.

وقد استكملت الحكومة الفيدرالية وضع قاعدة “الرسوم العامة” التي قد تؤثر عىل طلبات املهاجرين للحصول 

عىل تأشريات الدخول، أو اإلقامة الدامئة، أو الدخول إىل الواليات املتحدة إذا حصلوا عىل بعض االستحقاقات 

العامة. كام سمحت املحكمة العليا األمريكية بتنفيذ القاعدة، وستنفذ دائرة خدمات الجنسية والهجرة 

 األمريكية )USCIS( القاعدة الجديدة يف 24 فرباير 2020. فقد راجعنا القاعدة ونريد تقديم معلومات 

دقيقة وموثوق بها لألفراد والعائالت التي قد تتأثر بها.

يُتبع يف الصفحة التالية

إدارة الخدمات االقتصادية
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تغيري الحياة



 �  إن العديد من االستحقاقات العامة ال تشكل جزًءا من القاعدة الجديدة. ويجب أن تشعر العائالت باالرتياح ملواصلة 

استخدام االستحقاقات التي يحق لها الحصول عليها والتي ال تندرج تحت القاعدة الجديدة.

 –  سوف تراعي القاعدة الجديدة برامج املساعدات النقدية وإضفاء الطابع املؤسيس الطبي طويل األجل وبعض 

 استحقاقات الرعاية الصحية الفيدرالية والتغذية والسكنية. وللحصول عىل قامئة كاملة باالستحقاقات، يرجى 

االطالع عىل األسئلة الشائعة.

 –  لن تضع القاعدة الجديدة يف االعتبار أي استحقاقات فيدرالية أخرى. ويتضمن ذلك برنامج املساعدات األمريكية 

ويك للحوامل والرضع واألطفال )WIC( وبرنامج التأمني الصحي لألطفال )CHIP( ووجبات التغذية املدرسية وبنوك 

الطعام واملالجئ وغري ذلك الكثري.

–  ال يتم إجراء أي تغيريات عىل االستحقاقات الحكومية واملحلية غري النقدية.

 �  سيتم تطبيق القاعدة عىل طلبات تعديل الحالة، أو متديد اإلقامة، أو اإلقامة الدامئة املختومة بتاريخ 24 فرباير 2020 

أو بعده.

 �  سوف تضع القاعدة يف االعتبار االستحقاقات التي تم الحصول عليها بتاريخ 24 فرباير 2020 أو بعده. وال ينطبق ذلك 

بأثر رجعي وال ميكن مراعاة االستحقاقات التي تم الحصول عليها قبل هذا التاريخ.

 �  ال يحسب ذلك استخدام أفراد عائلة أي شخص لالستحقاقات. ولن يتم احتساب استخدام األطفال أو غريهم من 

أفراد العائلة لالستحقاقات عىل أي فرد يتقدم بطلب للحصول عىل اإلقامة الدامئة أو الدخول إىل الواليات املتحدة.

 عىل من لديهم استفسارات أو مخاوف بشأن تأثري استخدام االستحقاقات العامة عىل حالتهم كمهاجرين، 

 االتصال مبحام شؤون الهجرة. وقد تتوفر املصادر من خالل إحدى املنظامت املدرجة عىل املوقع اإللكرتوين للحاكم: 

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources.

باإلضافة إىل ذلك، ميكنك التواصل مع املنظامت التالية للحصول عىل املساعدة:

1-888-201-1014 :CLEAR الخط الساخن ملنظمة  �

 :)NWIRP( مرشوع حقوق مهاجري منطقة الشامل الغريب  �

–  مكتب NWIRP يف سياتل: 206-587-4009

509-854-2100 :)Granger( يف وادي تاكيام NWIRP مكتب  –

–  مكتب NWIRP يف واناتيش: 509-570-0054
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