
  معلومات هامة عن التغيريات يف قواعد 
الهجرة املتعلقة باملزايا 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.

قد تؤثر هذه التغيريات عىل بعض األشخاص الذين يتقدمون للحصول عىل اإلقامة الدامئة القانونية )البطاقات الخرضاء(   �
أو السامح بدخول الواليات املتحدة - مبا يف ذلك تأشريات الهجرة املتنوعة وطلبات تجديد تأشريات الدخول أو تغيريها أو 

متديدها يف الواليات املتحدة.

ال تؤثر هذه القاعدة عىل املقيمني الدامئني الرشعيني املتقدمني بطلب للحصول عىل الجنسية األمريكية أو التجنس األمرييك.  �

ال تنطبق هذه القاعدة الجديدة عىل جميع املهاجرين. ال تنطبق أيًضا عىل األشخاص الالجئني وطالبي حق اللجوء السيايس،   �
أو املهاجرين األمريكيني، أو حاميل تأشريات الهجرة الخاصة األفغانية والعراقية، أو املهاجرين الكوبيني / الهايتيني، أو 

املطلق رساحهم املرشوط بحب اإلنسانية والخري، أو ضحايا اإلتجار بالبرش )تأشرية ضحايا اإلتجار بالبرش(، أو ضحايا النشاط 

اإلجرامي )تأشرية ضحايا الجرائم الخطرية(، أو القرص املهاجرين من ذوي الحاالت الخاصة أو مقدمي االلتامسات الذاتية 

لقانون مناهضة العنف ضد املرأة.

يف السابق، مل يحسب املسؤولون إال استخدام العميل للمساعدة النقدية أو املؤسسات الطبية طويلة األجل عند النظر يف   �
طلب الهجرة. وستضيف هذه التغيريات بعض مزايا الرعاية الصحية والتغذية واإلسكان الفيدرالية.

لن تطبق القاعدة بأثر رجعي عىل املزايا التي تم الحصول عليها قبل تاريخ رسيان القاعدة. ولن يتم النظر يف هذه املزايا   �
الفيدرالية اإلضافية إال إذا تقدم شخًصا بطلب للحصول عىل املزايا، أو تم اعتامده أو استالمه بعد أن تصبح القاعدة سارية. 

ونتيجة لقرارات املحكمة التي تحظر هذه القاعدة، فإننا ال نعرف التاريخ الذي قد تصبح فيه القاعدة سارية.

تدرك إدارة الخدمات االجتامعية والصحية بوالية واشنطن أن وزارة األمن الداخيل الفيدرالية قد نرشت قواعد 

نهائية ميكن أن تنطبق عىل األشخاص الذين يحصلون عىل املزايا العامة املحددة. فقد راجعنا القواعد ونريد 

تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لألفراد واألرس الذين قد يتأثرون بتغيري السياسات. إليك ما نعرفه:
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لن ترسي هذه التغيريات عىل جميع أنواع املزايا الفيدرالية. ولالطالع عىل قامئة باملزايا املتضمنة أو املستبعدة، انظر األسئلة   �
املتداولة. كام أنه ال يتم إجراء أي تغيريات عىل مزايا الوالية، وإن كان سيستمر النظر يف املساعدات النقدية الحكومية واملحلية.

ال يتم حساب استخدام املزايا من قبل أفراد أرسة الشخص. ولن يتم احتساب استخدام املزايا من قبل األطفال أو غريهم من   �
 أفراد األرسة ضد أي شخص يتقدم بطلب للحصول عىل اإلقامة الدامئة القانونية )البطاقة الخرضاء( أو السامح بدخول 

الواليات املتحدة.

 يتواصل األفراد واألرس الذين لديهم أسئلة أو مخاوف بشأن تأثري استخدام املزايا العامة حول حالة الهجرة الخاصة 

بهم مع أحد محاميي الهجرة. قد تتوفر املوارد من خالل إحدى املنظامت املدرجة يف موقع الويب الخاص بالحاكم: 

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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