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 دینادب ار ندوب لاملا تیب رابرس ھب طوبرم قیاقح
 2021-29-3 رد هدش یناسر زورب ).تسین یقوقح هرواشم لیدب تامولعم هوزج نیا(

 ھشیمھ یارب ندوب لاملا تیب رابرس ھتفای طسب و زیمآ ضیعبت نوناق ،2021 چرام 9 زا
 ،رضاح لاح رد .دوشیمن ذافنا هدحتم تالایا یاجک چیھ رد رگید و تسا هدش دودسم
 و ھیذغت ،تحص زا ھک دنوش رادروخرب یمومع یایازم زا یناسآ اب دنناوتیم نارجاھم

 .دنکیم تیامح اھنآ ترجاھم تیعضو یالاب ریثأت زا سرت نودب ،اھناکسا
  

  :ھک دیشاب ھتشاد دای ھب اما ،تسا هدش رارقرب هرابود ندوب لاملا تیب رابرس دودحم رایسب و یمیدق رایسب نوناق
 .دنتسھ فاعم ندوب لاملا تیب رابرس نوناق زا نارجاھم زا یرایسب -
 .دنتسھ فاعم ندوب لاملاتیب رابرس نوناق زا دنتسھ یمومع عفانم تفایرد طیارش دجاو ھک ینارجاھم رتشیب -
 رابرس تست هرود لوط رد دننکیم تفایرد لیماف یاضعا ریاس ای نارجاھم نادنزرف ھک ییایازم رتشیب -

 .دوشیمن ھبساحم هدحتم تالایا رد رجاھم ندوب لاملاتیب
  

 رابرس نارگن دیابن و ،دناهدشن جراخ هدحتم تالایا زا هام 6 زا شیب ھک ینارجاھم زا یخرب
 :زا دنترابع ،دنشاب ندوب لاملاتیب

 ناگدنھانپ + نیرجاھم •
 )تراک نیرگ هدنراد( LPRً البق ھک یدارفا •

 دوخ LPR تراک ھک یناسک لومشب دنتسھ
 دننکیم دیدمت ار

• VAWA )نانز ھیلع تنوشخ نوناق( 
 هزیو ناگدنراد/نایضاقتم

T ای U 
 ،قاچاق ناگدرک ادیپ تاجن زا یخرب(
 )تایانج ریاس ای یگناخ تنوشخ

 صاخ رجاھم ناناوجون •
 .نارگید و لاعف یماظن ھفیظو فورصم یاھلیماف •

 ھمیب SSI ،)راوھام یدقن یایازم( TANF زا نارجاھم هدافتسا طقف ندوب لاملاتیب رابرس نوناق ،رضاح لاح رد
 .دریگیم رظن رد ار تلود طسوت تدم ینالوط یاھتبقارم و لولعم صاخشا یارب یعامتجا نیمأت
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 شرامش لباق و دنتسھ ظوفحم ،لیذ رد هدشرکذ دراوم دننام ،ایازم زا یرایسب
 دنتسین

 :دراد دوجو لیذ دراوم ندوب لاملاتیب رابرس شیامزآ رھ رد
• Medicaid (OHP) لافطا و نالاسگرزب یارب  
• Medicaid (OHP) نامیاز زا دعب زور 60 لومشب ،رادراب نانز یارب  
 لثم دیلوت تحص ششوپ •
 )CAWEM( یبط یلجاع •
 رارق ششوپ تحت ار لافطا ھمھ نوگروا مارگورپ ای Oregon’s Cover All Kids مارگورپ •

 دھدیم
 )اذغ یاھ نپوک( SNAP ییاذغ یایازم •
 ناکسا فرصم یاھکمک 8 شخب و یتلود ناکسا •
• WIC )یگلاس 5 ات لافطا و نادازون ،نانز یارب ھیذغت کمک( 
 صاخ شزومآ •
 یبتکم لافطا یارب بتاکم یحص تامدخ •
 یعامتجا نیمأت توافت •
 یناھج عویش EBT و بتکم تشاچ یاذغ •
• Medicare 
 یراکیب ھمیب •
 ییاذغ یاھسکب ای اذغ کناب زا اذغ •
 COVID -19 یراکچیپ و تبقارم ،شیامزآ •
 ھعجاف ای یلجاع یایازم ای تدعاسم •

 !رگید یاھزیچ رایسب ،رایسب و

 ؟دیراد یتالاوس ایآ
 دینک ادیپ لیذ کنیل رد دیناوتیم ار ترجاھم لیکو .دیریگب هروشم ترجاھم لیکو کی زا •
• help-https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal 

 ھب ناگروا زکرم یقوقح تامدخ زکرم/یقوقح کمک قیرط زا یمومع یقوقح هرواشم/یمومع یایازم زا •
 .دینک هدافتسا  5292-520-800-1ربمن

 دیوش علطم یمومع ضراوع رد تارییغت زا ،یسررب اب •
regonimmigrationresource.org o و www.protectingimmigrantfamilies.org 


