حفاظت از خانواده های مهاجر در حایل که به
سوی آینده پیش یم رویم

\

چگونه با مهاجرین و خانواده های آنها درباره مسئله
رسبار دولت صحبت کنیم
ن
کمپی محافظت از خانواده های مهاجر»
این اطالعیه مسئله خالصه ای است از پیام های مهم و نقاط گفتگوی «
که در هنگام گفتگو با جوامع مهاجر پیشنهاد شده اند.
ً
لطفا از پیام های کلیدی به همراه هر کدام یا تمایم پیام های مهم استفاده کنید .در ادامه پیام ها،مجموعه ر
گستده تری از
نقاط گفتگو پتامون پیام های مهم آماده اند.

ر
ر
رشکا ن
سفارش سازی ساختار کالیم پیام کلیدی — تا متناسب با
سفارش کنند — از جمله
نت باید بتوانند هریک از پیام ها را
ی
ن
سازمان آنها و ر
استاتژی مشارکت جامعه باشد .برای مثال ،نقاط گفتگو افزایش فقر و گرسنگ را به عنوان عواقب
جوامع
احتمایل اجرای تغیتات پیشنهادی ترامپ در سیاست مسئله شبار دولت ذکر یم کنند ،اما اگر سازمان شما روی مسائل
ر
سالمت» یا زبان ترجییح سازمان را درخصوص
سالمت کار یم کند ،ما به شما توصیه یم کنیم که «نیازهای برآورده نشده
این مشکالت اضافه کنید.
ن
نت در ر
طوالن تر این اطالعیه که مسئله شبار دولت را مورد بحث قرار یم دهد ،در آدرس زیر ن
دستس است:
نسخه
./www.nilc.org/exec-orders-and-access-to-public-programs
پیام های مهم
پیام کلیدی
• شما تنها نیستید ،و هنوز زمان برای مبارزه وجود دارد.

دیگر پیام های مهم
• سیاست تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شبار دولت داخل ایاالت متحده هنوز تغیتی نکرده است.
وقت ر
• قانون پیشنهادی هنوز در حد پیش نویس است .ر
منتش شد ،آژانس فدرال باید آن را قبول کند و به نظرات وارد بر آن
زمانت است.
نهان شود به اجرا در نیم آید که خود یک فرایند ر
پاسخ دهد .این قانون قبل از اینکه ی
• آزمون شبار دولت تمایم مهاجرین را در بر نیم گتد.
• این آزمون تمایم رشایط فرد را در نظر یم گتد و عوامل مثبت را در

برابر عوامل ن
منف درنظر یم گتد.

نهان شود ،مزایای غت نقدی (به جز مراقبت های بلند مدت) که قبل از آن استفاده شده است ،در
• اگر قانون پیشنهادی ی
نظر گرفته نیم شود .هم اکنون استفاده از مزایا یم تواند به شما و اعضای خانواده شما کمک کند در آینده سالم تر ،قوی
تر باشید و راحت تر استخدام شوید.
ایالت از حریم خصویص متقاضیان پوشش مراقبت سالمت ،تغذیه ،حمایت اقتصادی یا سایر مزایای ر
قوانی فدرال و ر
ن
دولت
•
محافظت یم کنند.
چتی برای خانواده شما ر
• در تصمیم گتی درخصوص اینکه چه ن
بهتین است ،کمک بگتید ،در صورت توان با یک وکیل
ر
ر
معتت درباره وضعیت خودتان مشورت کنید.
مهاجرن یا هیأت استیناف مهاجرن– یا نماینده ر
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نکات گفتگو
ن ن
هان که به
شما تنها نیستید .پیش نویس قانون شبار دولت در دولت ترامپ ،خانواده های
مهاجر را مجبور یم کند بی چت ی
ی
ن
ناگهان فقر ،گرسنگ و سایر مشکالت اجتمایع بر میلیون
آن نیاز دارند و افرادی که دوستشان دارند انتخاب کنند .افزایش
ها نفر تأثت یم گذارد و این تهدیدی برای کل کشور است.
هنوز وقت برای مبارزه وجود دارد .افراد در شاش کشور در مقابل ترامپ ایستاده و در برابر این پیشنهاد سوءاستفاده
اهت خواهان سالمت ،تغذیه،
گرانه مبارزه یم کنند تا سیاست های وضعیت شبار دولت را تغیت دهند .صداهای ر ر
فرصت های اقتصادی و عدالت اجتمایع در مخالفت با تغیتات پیشنهادی در سیاست های شبار دولت با هم متحد
ختی به صدا در یم آورند و سیاست گذاران را جذب یم کنند و جوامع مشابه
هستند .آنها زنگ هشدار را در رسانه های ر
ر
ر
ن
شما را به مبارزه با این سیاست سوء استفاده گرانه یم طلبند .با به اشتاک گذاشی داستان خود ما را همرایه کنید،
وقت پیش نویس قانون شبار دولت ر
نظرات خود را ر
منتش شد ،ارسال کنید و اجازه دهید قانونگذاران بدانند که این
مسئله برای شما مهم است!
ن
قوانی درخصوص مسئله رسبار دولت داخل ایاالت متحده اتخاذ یم شود و هنوز تغییی نکرده است .در حالیکه
کنسولگری های ایاالت متحده در خارج از کشور بطور ر
گستده تری رشوع به تقاضا برای آزمون های شبار دولت کرده اند،
این تغیتات تنها در خصوص افرادی اعمال یم شود که سیع دارند از خارج از کشور وارد ایاالت متحده شوند یا افرادی که
ی
برای رسیدگ به درخواست شان باید خارج از کشور بروند .در خصوص تقاضاهای گرین کارت که توسط سازمان
ر
ن
قوانی شبار دولت تغیتی نکرده است.
مهاجرن( )USCISصورت یم گتد،
شهروندی ایاالت متحده و خدمات
زمانی
نهای شود نیم تواند به اجرا درآید که خود یک فرایند
ر
این قانون هنوز به صورت پیش نویس است .این قانون قبل از اینکه ی
.
است .دولت ترامپ در واقع هنوز قانون را پیشنهاد نکرده است .ما فقط پیش نویس های ناقص را دیده ایم اگر دولت این قانون را
فرصت برای ر
ر
ر
اعتاض در اختیار ما قرار یم دهد.
نهان شدن آن توسط دولت ،قانون
منتش کند ،قبل از ی

هنگایم که نظرات درباره این قانون ارسال شوند ،روند بررش یم تواند چند ماه طول بکشد .در واقع ،ن
ن
قوانی
برخ
نهان به اجرا
نهان شود ،تا چندین هفته یا چند ماه بعد از انتشار نسخه ی
نهان نیم شوند .اگر قانون ی
پیشنهادی هرگز ی
در نیم آید.
ن
برخ از مهاجران به موجب قانون از آزمون رسبار دولت معاف یم شوند .مهاجران معاف شده شامل پناهندگان،
ی
پناهجویان ،بازماندگان قاچاق انسان و خشونت خانگ ،یا سایر جرایم جدی هستند (متقاضیان/دارندگان ویزای  Tیا )U؛
ن
زندان شدن به
افرادی که خودشان رشح حال یم دهند VAWA؛ مهاجران نوجوان خاص؛ افراد خایص که برای آزادی از
ایاالت متحده پناه آورده اند و دارندگان گرین کارت که برای شهروندی ایاالت متحده درخواست یم کنند .ر
حت اگر پیش
نهان شود ،این گروه ها مشمول آزمون شبار دولت نیم شوند.
نویس قانون ی

آزمون رسبار دولت عوامل مثبت را در برابر

ً
عومل ن
ر
مهاجرن باید تمایم رشایط شما را در تصمیم گتی درخصوص اینکه آیا احتماال در آینده
منف درنظر یم گید .مقامات
شبار دولت خواهید شد یا خت ،در نظر بگتند .این شامل سن شما ،سالمت شما ،درآمد ،دار یان ها ،منابع،
ن
تحصیالت/مهارت ها ،خانواده ای که باید حمایت کنید و خانواده ای که از شما حمایت یم کند است .همچنی ممکن
ر
حمایت (یا قرارداد) امضاء کرده است یا خت ،مدنظر قرار
است آنها این مسئله را که یک اسپانش برای شما استشهاد
دهند .عوامل مثبت یم توانند در مقایسه با عوامل ن
منف درنظر گرفته شوند.
نهای شود ،شما قبل از اینکه قانون به اجرا درآید ،زمان خواهید داشت تا اقدام کنید .بر اساس پیشنهادهای پیش
اگر قانون ی
ایان که (مثل  Madicaidو  ،SNAPبرنامه تغذیه تکمییل) از قبل از تصمیم گتی درخصوص مسئله شبار
نویس فاش شده ،مز ی
دولت حذف شده اند
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ر
نهان شده دریافت شده باشند .هم
در صورن مدنظر قرار گرفته خواهند شد که این مزایا  60روز پس از انتشار قانون ی
اکنون استفاده از مزایا یم تواند به شما و اعضای خانواده شما کمک کند در آینده سالم تر ،قوی تر باشید و راحت تر
استخدام شوید .الزم است خانواده ها تصمیم گتی های افراد را بر اساس رشایط منحرص به فرد آنها انجام دهند.
قوانی فدرال و ی
ن
ایالت از حریم خصویص متقاضیان پوشش مراقبت سالمت یا کمک هزینه تغذیه ،حمایت اقتصادی یا کمک
ن
ی
ی
دولت محافظت یم کنند .متقاضیان برنامه های ر
متقایص
دولت نباید در خصوص وضعیت مهاجران غت
دریافت از سایر برنامه های
درخواست ارائه کنند .سازمان های مزایا ممکن است اطالعات را با دیگر سازمان های ر
ر
دولت فقط به منظور اهداف اجرای
در خانوار
ر
برنامه به ر
اشتاک بگذارند ،البته به همراه استثنائان محدود .شما یم توانید فقط اطالعات الزم را ارائه کنید و نباید هنگام تکمیل
دولت یا در هنگام مراجعه به سازمان ر
تقاضانامه های مزایای ر
دولت اطالعات غلط ارائه دهید.
چیی برای خانواده شما ی
در تصمیم گیی درخصوص اینکه چه ن
بهیین است ،کمک بگیید ،در صورت توان با یک وکیل
ی
ی
معتی درباره وضعیت خودتان مشورت کنید .وکال و ارائه دهندگان
مهاجری یا هیأت استیناف مهاجری ( )BIAیا نماینده
ر
رهتان محیل یم
خدمات سالمت و خدمات اجتمایع در شاش کشور در حال نظارت بر قانون شبار دولت هستند .بسیاری از ر
ر
توانند به خانواده های تحت تأثت این قانون در ر ن
مهاجرن کمک کنند .شما یم توانید از این فهرست
یافی کمک های رایگان یا ارزان
ر
رایگان برای جستجوی سازمان های غتانتفایع محیل ارائه دهنده کمک و مشاوره حقوق استفاده
کنید./https://www.immigrationlawhelp.org:

3

