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لمساعدة المهاجرين  2012، هو برنامج فيدرالي للهجرة بدأ في عام )DACAوالمعروف اختصاراً بـ (برنامج اإلجراء المؤجل للطفولة الوافدة، 
) للمهاجرين المؤهلين الذين ال يحملون DACAالذين ال يحملون وثائق قانونية والذين أتوا إلى الواليات المتحدة كأطفال صغار. يوفر برنامج (

  ويمنحهم تصاريح عمل مؤقتة. وثائق قانونية حماية مؤقتة من الترحيل، 
  

" يمكنهم العمل بطريقة قانونية، وتلقي بطاقة رقم الضمان االجتماعي، والوصول  Dreamers ، أو ")DACAالمستفيدون من برنامج (
  مة، بما في ذلك خدمة ميديكيد في والية نيويورك، وهي خدمات تمكنهم من رعاية أنفسهم وأسرهم.إلى منافع وخدمات أخرى ها

  

  ). DACA، ستتوقف الحكومة الفيدرالية عن قبول طلبات جديدة لالستفادة من برنامج (2017سبتمبر/ أيلول،  5اعتباراً من يوم 
  

. األشخاص الذين سينتهي 2017سبتمبر/ أيلول،  5) اعتباراً من يوم DACA( وسيتم الفصل في الطلبات الجديدة التي تم قبولها لبرنامج
أو في ذلك التاريخ يمكنهم الحصول على تجديد لمدة عامين إذا تم قبول  2018مارس/ آذار،  5) الخاص بهم قبل يوم DACAبرنامج (

. لن يتم منح الحاصلين على منافع 2017تشرين األول، أكتوبر/  5طلب التجديد الخاص بهم من قبل الحكومة الفيدرالية بحلول يوم 
  ، أو بعد ذلك. 2018مارس/ آذار،  6) تجديداً إذا كانت منافعهم تنتهي في يوم DACAبرنامج (

  
) الحاليون سوف تستمر وضعيتهم سارية حتى تاريخ انتهائها. عالوة على DACAجميع الحاصلين على وضعية قانونية بموجب برنامج (

 5) اعتباراً من يوم DACAمن وثائق اإلفراج المشروط مسبقاً لمتلقي برنامج ( جديدة ن تعتمد الحكومة الفيدرالية أية وثائقذلك، ل
  .2017سبتمبر/ أيلول، 

  

  
  سارية حتى تاريخ انتهاء صالحيتها، إال إذا تم إلغاءها أو إنهائها بصفة فردية.بطاقة تصريح العمل الخاصة بك تظل 

  
وكاالت إنفاذ قانون  ) لن يتم تقديمها على نحو استباقي إلىDACAأكدت الحكومة الفيدرالية أن المعلومات المقدمة لطلبات برنامج (

 الهجرة. ولكن، كما هو الحال من قبل، قد تتم مشاركة المعلومات مع وكاالت إنفاذ قانون الهجرة في حاالت تهديد األمن العام أو األنشطة
  اإلجرامية أو االحتيال.

  
  
  
  

  
  

   

اإلجراء المؤجل للطفولة الوافدة برنامج 
)DACA(  

  2017صحيفة الحقائق لشهر سبتمبر/ أيلول 

  ؟)DACAما هو برنامج اإلجراء المؤجل للطفولة الوافدة (
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  ). ماذا يعني ذلك؟DACAأعلن الرئيس ترامب نهاية برنامج اإلجراء المؤجل للطفولة الوافدة (

  ) وتصريح عمل. هل يعتبر تصريح العمل الخاص بي الزال سارياً؟DACAاقة برنامج (طأنا لدي ب

  ). هل ستستخدم الحكومة الفيدرالية معلوماتي لترحيلي؟DACAأنا لدي بطاقة برنامج (
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تبقى رخصة القيادة الصادرة من والية نيويورك ووثائق الهوية سارية حتى تواريخ انتهاء صالحياتها (وليس تاريخ انتهاء صالحية 
ئر المؤقت"). ولكن، وفقاً لقانون وتعليمات والية نيويورك، ال يمكنك تجديد رخصة القيادة أو وثيقة الهوية الصادرة من إدارة "وضعية الزا

، ووضعية الحماية المؤقتة، وغيرها من DACA) إذا لم  يعد لديك وضعية "زائر مؤقت" سارية (مثل وضعية برنامج DMVالمرور (
  ك للتجديد. وضعيات الهجرة) في وقت تقديم

  
) مجاناً، IDNYCيمكن لسكان مدينة نيويورك الذين يحتاجون لبطاقة هوية أن يتقدموا للحصول على بطاقة هوية مدينة نيويورك (

) ال تمنحك رخصة للقيادة، ولكنها مقبولة كبطاقة IDNYCبصرف النظر عن وضعية الهجرة الخاصة بهم. بطاقة هوية مدينة نيويورك (
، أو قُم IDNYC"وقل " 311وكالة حكومة المدينة وفي العديد من المواقف األخرى. اتصل على رقم هاتف االستعالمات  هوية في أنحاء
  لتحديد موعد. nyc.gov/IDNYCبزيارة الرابط 

  

 
  . DACA بقرار الخاصة بك على الفورال تتأثر تغطية التأمين الصحي الحالية 

تغطية صحية أو غيرها من المزايا. ومن تعولهم بحب العمل الخاص بك تزويدك فيمكن لصا، DACAذا كان لديك تصريح عمل من خالل إ
ن أخرى تحصل عليها م مخصصاتتكون التغطية الصحية وأي  فقدتصريح العمل الخاص بك،  توفقد DACA بطاقةإذا انتهت صالحية 

  .صاحب العمل معرضة للخطر

أن حالة  ما دامتا ً◌شهر 12لمدة  ةيالتغط ديتجد كنكميف ،Medicaidلبرنامج  ةيلديك تغطكان و DACAمتلقيًا لمزايا برنامج إذا کنت 
DACA األخرى للبرنامج. في معظم الحاالت، يمكنك التقدم بطلب  ةياألهل رييتستوفي معاتجددها فيه وكنت ال تزال الذي  ومينشطة في ال

بك. وليس من الواضح بعد ما إذا كانت والية نيويورك ستواصل توفير التغطية  ةالخاص Medicaid صالحية برنامج التجديد قبل انتهاء
   الخاصة به. DACAتنتهي صالحية حالة  الذي DACAالطبية لمتلقي 

  
  

  
 ) يمكن لبرنامجActionNYC قانونية مجانية ) أن يوفر مساعدة

في مجتمعك وبلغتك األصلية. اتصل على وآمنة لشؤون الهجرة 
مساًء، من  6وصباحاً  9بين  ،1-800-354-0365رقم الهاتف 

وقُل  311اإلثنين إلى الجمعة، أو اتصل برقم هاتف االستعالمات 
"ActionNYC."

  
 ) برنامجNYC Well مجاني وشري لرعاية ) هو برنامج

لغة، في أي وقت خالل  200ويتوفر بما يزيد عن  الصحة العقلية
، أو ابعث NYC-Well-888-1اليوم. اتصل برقم الهاتف 

 ، أو ُزر الموقع اإللكتروني 65173" على الرقم WELLبكلمة "
www.nyc.gov/nycwell

  قٌم بزيارة الرابطnyc.gov/DACA  للتعرف على
مزيد من المعلومات. 

 سموعاً بشأن اتصل بمسؤولك المنتخب لجعل صوتك م
DACA.(برنامج (

 لدى مكتب العمدة للمساعدة في االجتماعات العامة  تطوع
المقبلة، وورش العمل للمساعدة في الدفاع عن برنامج 

)DACA قُم بزيارة الرابط .(
nyc.gov/MOIAVolunteer  أو راسل عنوان

-MOIAالبريد اإللكتروني 
Volunteers@cityhall.nyc.gov.

  ادعو مكتب العمدة لشؤون المهاجرين إلى مجتمعك لعقد
قُم بزيارة الرابط . ندوة أعرف حقوقك

nyc.gov/InviteMOIA  أو اتصل على رقم الهاتف
  ، خالل ساعات الدوام الرسمية.)212( 7654-788

  
  
  
  

  

  )DACAللدفاع عن برنامج ( اً اتخذ إجراء  )DACAلمتلقي منافع برنامج (مساعدة الحصول على 
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  ؟سأفقد التغطية التأمينية الصحية). هل DACAأنا لدي بطاقة برنامج (

  ). ماذا سيحدث لرخصة القيادة الخاصة بي الصادرة من والية نيويورك؟ DACAأنا متلقي لمنافع برنامج (
  ؟)DACAهل يمكنني الحصول على وثيقة هوية إذا فقدت وضعية برنامج (


