መብቶችዎን ይወቁ!
የመንግስት ድጎማ ለማህበረሰብ አባላት
አርትኦ የተደረገበት በ ፌቡሩዋሪ 2020

ፍርሀትን በእውነታዎች ይጋፈጡ። ውልደትዎ የትምህ ሀገር ይሁን በዚህ ሀገር ወስት መብት አለዎ። ከሁኔታዎ ጋር
በተያያዘ እርሶን እና ቤተሰብዎን ጉዳት ላይ የሚጥል ምንም አይነት ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት ስለሁኔታዎ ተጨማሪ
እንዲማሩ እናበረታታዎታለን። እውነታዎቹን ይያዙ፣ ያቅዱ እና ይህንን መረጃ ከሌሎች ጋር ይጋሩ።

አብዛኛዎቹ ስደተኞች ተጽእኖ ውስጥ አይወድቁም።.
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ይህ የ DHS የመንግስት ድጎማ መመርያ ሁሉንም ስደተኞች የሚመለከት አይደለም።
ስደተኞች ጥገኝነት ጠያቂዎች፣ የህገወጥ ሰዎች ዝውውር፣ የቤት ውስጥ ጥቃት እና ሌሎች
ከባድ ወንጀሎች አምላጮች እና ሌሎች “ሰብአዊ” ጥቃት የደረሰባቸው አምላጮች
ተጽእኖ አይደርስባቸውም። ሰዎች በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሲሆኑ የሚያገኙት ጥቅም
ከእነርሱ በተቃራኒው አይቆጥርባቸውም። ህጋዊ ቋሚ ነዋሪዎች (ወይም “ግሪን ካርዶች”)
አሜርካን ሀገርን ከ 180 ቀናት በላይ ለቀው ካልወጡ እና ተመልሰው ለመግባት ጥረት
ካላደረጉ ተጽኖ አይደርስባቸውም።

አብዛኛዎቹ የመንግስት ፕሮግራሞች በዚህ የመንግስት ድጎማ ውስጥ
ከግምት ውስጥ አይገቡም።
እንደ CHIP፣ የትምህርት ቤት ምሳዎች፣ የምግብ ባንክ፣ መጠለያዎች፣ የልጆች
ኤንክብካቤ ድጋፍ፣ በክልል እና አካባቢ ፈንድ ፈሰስ የሚደረግላቸው ፕሮግራሞች ያሉ
ህይወት አድን ምግብ እና ስነምግብ ፕሮግራሞች በ DHS’ የምንግስት ድጎማ ፈተና
ውስጥ አይካተቱም።

የመንግስት አገልግሎቶችን መጠቀም የመንግስት ድጎማ ተጠቃሚ
ያደርግዎታል ማለት አይደለም።
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የስደት መኮንኖች ሁሉንም ሁኔታዎትን ተመልክተው ነው የመንግስት ድጎማ ወደፊት
ያስፈልግዎ እንደሆነ መወሰን አለባቸው። ይህም እድሜዎትን፣ ጤናን፣ ገቢን፣ ንብረትን፣
ግብአቶችን የትምህርት ክህሎቶችን፣ ድጋፍ ሊያደርጉለት የሚያስፈልግን ቤተሰብ አባል፣
እንዲሁም ለእርሶ ድጋፍ የሚያደርግን ቤተሰብ የሚያካትት ነው። እንደ ስራ እና የጤና
መድን ያሉ አዎንታዊ ሁኔታዎች ከአሉታዊ ሁኔታዎች ጋር ሊጣጡ ይችላሉ እነዚህም
እንደ ከዚህ በፊት እንዳንድ ጥቅሞችን መጠቀም ወይም የጤና ሁኔታ መኖርን የሚያካትቱ
ናቸው። ምንም ቢሆን ግን ወደፊት በምንምን አይነት ጥቅም ላይ ጥገኛ እንደማይሆኑ
ለማሳየት እድሉን ያገኛሉ

ተጨማሪ ግበአቶችን ለማግኘት ወደ ሚከተለው ድረጽ ይሂዱ
WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIES.ORG
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አሜርካ ሀገር ውስጥ በቤተሰብ አባላት የሚገኙ
ጥቅሞች በመንግስት ድጎማ ውሳኔ ውስጥ አይካተቱም
የአሜርካ ዜጎች ቤተሰብ አባላት ኑሮን ለማስቀጠል የሚያስፈልጉ የስነ ምግብ፣ ምግብ
ወይም ቤት ፕሮግራሞችን መጠቀም ይችላሉ። አሜርካን ሀገር ውስጥ ከሆነ ልጆችዎ
የሚያገኙት ጥቅም በእርሶ ላይ አይቆጠርም። ለልጆችዎ ወይም ለሌሎች ቤተሰብ አባላት
እርሶ የሚቀበሉት ጥቅም እርሶ ለራስዎ ከሚቀበሉት ጥቅም የተለየ ነው። በልጅዎ
ማመልከቻ ላይ የራስዎን ስም ማካተት ለራስዎ ጥቅም ያገኙ ዘንድ አመልክተዋል ማለት
አይደለም።

የመንግስት ድጎማ አመልካቾችን እና ተቀባዮችን የግል መረጃዎች
የሚክልሉ ህጎች አሉ።
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የፌደራል እና የክልል ህጎች በአጠቃላይ ለጤና እንክብካቤ የሚያመለክቱ ወይም የጤና
ሽፋን፣ ስነምግብ፣ ምጣኔ ሀብት ወይም ሌሎች የመንግስት ጥቅም የሚቀበሉ ሰዎችን
የሚከልሉ ናቸው። ለመንግስት ፕሮግራሞች የሚሆኑ ማመልከቻዎች የሚያመለክቱትን
ሰዎች ወይም በቤተሰቦቻቸው ወይም እነርሱ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስደት ሁኔታ
የሚመለከት መረጃ መጠየቅ የለባቸውም። የድጎማ ወኪሉ ከሌሎች የመንግስት ወኪሎች
ጋር መረጃዎችን ሊጋራ የሚችል ሲሆን የዚህም አላማ ፕሮግራሙን ለማስተዳደር፣ ከውስን
ሁኔታዎች ጋር ነው። እርሶ መስጠት ያለብዎ የሚያስፈልገውን መረጃ ብቻ ሲሆን
የመንግስት ድጎማ ማመልከቻን በሚሞሉበት ወይም ከማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት
ጋር ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ ማንኛውንም ነገር ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ መረጃውን
መስጠት የለብዎትም።

እርምጃ ይውሰዱ!
እውነታዎችን ይዘው፣ እቅድ ያቅዱ ። መረጃ ሀይል ነው!

በዚህ መመርያ ምክንያት ተጽእኖ ይደርስብዎ
እንደሆነ ያውቁ ዘንድ ብዙ ግብአቶች እርዳታ ያደርጉልዎታል። የሚከተለውን www.keepyourbenefits.org ወይም
https://protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights/ ድረገጽ በመጎብኘት ይህ አዲስ ህግ ለአርሶ ምንም
ማለት እንደሆነ ይወቁ እንዲሁም ከጠበቃዎ ጋር በመስራት ይህ ለውጥ እርሶን እና ቤተሰብዎን ተጽእኖ ውስጥ የሚከት
ከሆነ ይወቁ።

ራሳችንን ማስታጠቅ። ቤተሰባችንን እና ማህበረሰባችንን መጠበቅ የእኛ ሀላፊነት ነው። በእኛ ላይ ተጽእኖ
የሚያሳድሩ ህጎችን ላይ ሀላፊነት ያለባቸውን አካባቢያዎ፣ ክልላዊ እና ፌደራል መኮንኖችን በማግኘት ድምጻችን እንዲሰማ
ለማድረግ እንችላለን። ነጻ ወይም ዝቅተኛ ክፍያ ያለው የህግ ምክር የሚልጉ እንደሆነ በሚከተለው ድረገጽ ለእርሶ ቅርብ
የሆኑ አገልግሎት ሰጪዎችን ለማግኘት ይችላሉ https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/.

ተጨማሪ ግበአቶችን ለማግኘት ወደ ሚከተለው ድረጽ ይሂዱ
WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIES.ORG

