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  (COVID-19)فیروس كورونا 
 أسئلة شائعة متعلقة بمعونة اإلغاثة للمھاجرین في حاالت الكوارث

)Disaster Relief Assistance for Immigrants  ( 
 

 ما ھو مشروع معونة اإلغاثة للمھاجرین في حاالت الكوارث؟ 
 

، تقدم كالیفورنیا لمرة واحدة معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث التي  (COVID-19) 19-في استجابة منھا لمواجھة تفشي مرض كوفید
تمولھا الوالیة، للبالغین غیر الموثقین الذین ھم غیر مؤھلین للحصول على أشكال أخرى من المعونة، بما في ذلك المعونة بموجب قانون  

) ومخصصات البطالة في حاالت الجوائح، بسبب وضع الھجرة  CARESواألمن االقتصادي الخاص بفیروس كورونا ( اإلعانة واإلغاثة
 بالغًا غیر موثق.   150,000الخاص بھم. یتوقع أن یصل تمویل الوالیة إلى حوالي 

 
ھاجرین لمساعدة األشخاص على التقدم بطلب  اختارت إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا اثنتي عشرة منظمة غیر ربحیة تخدم الم

  500للحصول على معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث وتلقیھا في منطقتھم. یمكن للشخص البالغ غیر الموثق والمؤھل الحصول على 
 دوالر كمعونة لكل أسرة معیشیة. 1,000دوالر كمعونة مباشرة، بحد أقصى  

 
  وارث متاحة؟متى ستكون معونة اإلغاثة في حاالت الك 
، بحد  2020یونیو  30. ستكون المعونة متاحة حتى یتم استنفاد التمویل أو حتى 2020مایو  18یمكن لألشخاص بدء التقدم بالطلبات في 

أقصى. سیتم النظر في طلبات المتقدمین وفقًا ألسبقیة الطلب. یمكن للمتقدمین طلب المعونة فقط في المنظمة (المنظمات) غیر الربحیة  
 لمعینة للمقاطعة التي یقیمون فیھا.ا
 

 یرجى المالحظة:  
 التمویل محدود، وخدمات التقدم بطلب للحصول على اإلغاثة في حاالت الكوارث وتلقّي المعونة لیست مضمونة.  •

 
االتصال بھم بخصوص معونة اإلغاثة في   عدمعلى األشخاص  ینبغيمایو.  18لن تساعد المنظمات غیر الربحیة األشخاص قبل  •

 حاالت الكوارث قبل ذلك التاریخ. 
 

 َمن المؤھل للحصول على معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه؟ 
 

) غیر  2عاًما)؛ ( 18) شخص بالغ غیر موثق (شخص فوق سن 1یجب أن یكون الشخص المؤھل قادًرا على تقدیم معلومات تفید بأنھ (
أو   CARES، مثل مدفوعات التحفیز االقتصادي بموجب قانون 19-مؤھل للحصول على المعونة الفدرالیة المتعلقة بمرض كوفید

 .  19-) تعرض لضائقة نتیجة لتفشي مرض كوفید3(  مخصصات البطالة في حاالت الجائحة؛ و
 

إذا تلقى شخص ما معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه، فھل سیؤثر ھذا على قدرتھ على الحصول على جرین كارد (تعدیل الحالة) أو  
 على أن یصبح مواطنًا أمریكیًا؟ ھل ستحول تلقّي ھذه المعونة الشخص إلى عبء عام؟ 

 
ال تُدرج الحكومة الفدرالیة ھذه المعونة على أنھا   ة في حاالت الكوارث ال تستند إلى اختبار األھلیة وتعطى لمرة واحدة.إن معونة اإلغاث 

) توجیھ  USCISمخصصات عامة تدخل ضمن اعتبارات العبء العام. ومع ذلك، لم تصدر دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة (
  محدد بخصوص ھذه المعونة.

 
إذا كانت لدیك أسئلة حول وضع الھجرة ومشروع المعونة ھذا، یرجى استشارة محامي ھجرة. ھناك معلومات أكثر، تتضمن قائمة بمقدمي 

 الجدید. من المھاجریندلیل سكان كالیفورنیا خدمات الھجرة المجانیة ومنخفضة التكلفة، متاحة في 
 
 
 

 ھل المعلومات الشخصیة المقدمة للمنظمات غیر الربحیة من أجل التقدم للحصول على معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه محمیة؟ 
 

ألشخاص  سیتم استخدام المعلومات المقدمة إلى المنظمات غیر الربحیة فقط لتأكید األھلیة وتقدیم معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ل
 المؤھلین. ستشارك المنظمات غیر الربحیة المعلومات الدیموغرافیة العامة حول المتقدمین (مثل العمر، والجنس، واللغة المفضلة، إلخ) مع

 والیة كالیفورنیا، ولكن لن یتم إعطاء أي معلومات شخصیة (مثل االسم، والعنوان، إلخ) إلى أي وكالة حكومیة. 
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   طلبًا للحصول على معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه؟كیف یقدم الشخص 
 

) قائمة المنظمات غیر الربحیة التي تم اختیارھا لتقدیم معونة اإلغاثة في  CDSSنشرت إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا (
 .  drai-19-https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covidحاالت الكوارث في مختلف مناطق كالیفورنیا ھنا: 

 
. یجب  مایو 18بعد ینبغي على األشخاص المھتمین بالتقدم للحصول على ھذه المعونة االتصال بالمنظمة غیر الربحیة المدرجة لمقاطعتھم 

على المتقدمین المھتمین االتصال بالمنظمة المعینة لمقاطعتھم مباشرة لالستعالم عن توفر المعونة. ستساعد المنظمة غیر الربحیة  
یة  األشخاص في عملیة تقدیم الطلب، وستؤكد أھلیتھم، وستسلم بطاقة دفع للمتقدمین المعتمدین. سیتم النظر في طلبات المتقدمین وفقًا ألسبق

 لب.  الط
 

 وخدمات التقدم بطلب للحصول على اإلغاثة في حاالت الكوارث وتلقّي المعونة لیست مضمونة. التمویل محدود، 
 

 كم عدد األشخاص في األسرة المعیشیة الذین یمكن أن یتلقوا معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه؟ 
 

دوالر من المعونة لكل أسرة   1,000على ھذه المعونة بما مجموعھ یمكن أن یتأھل شخصان بالغان لكل أسرة معیشیة كحد أقصى للحصول  
   معیشیة. األسرة المعیشیة ھي مجموعة األشخاص الذین یعیشون ویشترون ویحّضرون وجبات الطعام معًا.

 
 كیف یحصل األشخاص المؤھلون على معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه؟ 

 
إذا تبیّن أن الشخص مؤھل وتمت الموافقة على طلبھ، فستقوم المنظمة غیر الربحیة التي ساعدتھ على تقدیم الطلب بتزویده بمعلومات  

 إضافیة حول كیفیة استالمھ لبطاقة الدفع الخاصة بھ، وسیكون ذلك إما من خالل الحضور الستالمھا بشكل شخصي أو عبر البرید. 
 

 ح لي للتقدم بطلب للحصول على معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه؟ ما مقدار الوقت المتا
 

ملیون دوالر على األشخاص الذین تمت   75سیتم النظر في طلبات المتقدمین وفقًا ألسبقیة الطلب. سیتم توزیع المعونة المباشرة البالغة 
، على أقصى تقدیر. ونظًرا  2020یونیو  30ویل أو حتى وحتى یتم استنفاد التم 2020مایو  18الموافقة على طلباتھم اعتباًرا من 

، فقد تنفد معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث  19-للصعوبات االقتصادیة التي یعاني منھا البالغون غیر الموثقین بسبب انتشار مرض كوفید 
 ھذه في غضون فترة زمنیة قصیرة جدًا. 

 
 معونة اإلغاثة في حاالت الكوارث ھذه، فھل ھناك منظمات أخرى یمكنھا مساعدتي؟ إذا لم أتمكن من التقدم بطلب للحصول على 

 
) Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees  )GCIRبالشراكة مع مؤسسة كالیفورنیا الخیریة، أنشأت منظمة

ملیون دوالر لتقدیم   50ي یسعى إلى جمع ) الذCalifornia Immigrant Resilience Fundصندوق صمود المھاجرین بكالیفورنیا (
-المعونة النقدیة لسكان كالیفورنیا غیر الموثقین وأسرھم من غیر المؤھلین للحصول على معونة اإلغاثة الفیدرالیة المتعلقة بمرض كوفید 

ة لمساعدة سكان  وبرامج شبكة األمان بالوالیة. صندوق الصمود ھو مجھود منفصل، ولكنھ مكّمل، یصرف المساھمات الخاص 19
كالیفورنیا غیر الموثقین على تحمل الصعوبات االقتصادیة خالل ھذه الجائحة. لالطالع على قائمة بالمنظمات التي توزع معونة صندوق  

 undca.org/www.immigrantfالصمود المتعلقة بالكوارث، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
 

- أین یمكنني العثور على المزید من المعلومات حول الخدمات والبرامج الحكومیة األخرى التي قد أكون مؤھالً لھا خالل جائحة كوفید 
 ؟ 19

 
، بما في ذلك دلیل سكان كالیفورنیا من المھاجرینیمكنك العثور على معلومات مفیدة حول خدمات وبرامج كالیفورنیا للمھاجرین في 

معلومات حول الوظائف واألجور والمخصصات ودعم األعمال الصغیرة واإلسكان. تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 
w.covid19.ca.govww   واضغط على التبویبGuide for Immigrant Californians . 
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