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کتاب  2داخل کریں سماجی خدمات کے پروگراموں کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے
صفحہ 6
پہلے سوال و جواب کو درج ذیل سے تبدیل کریں:
سوال۔ اگر میں ریاستہائے متحدہ (یو ایس) کا شہری نہیں ہوں تو کیا میں وقتی مدد حاصل کر سکتا ہوں؟
جواب۔ اگر آپ امریکا کے شہری نہیں ہیں ،تو آپ کو یہ دستاویز فراہم کرنا ضروری ہے کہ آپ وقتی امداد کے اہل ہونے
کے لیے ذیل میں درج زمروں میں سے کسی ایک میں شامل ہوں (کچھ لوگ صرف سیفٹی نیٹ اسسٹنس ( Safety
 )Net Assistanceکے اہل ہو سکتے ہیں):
 .1ایک امریکی غیر شہری باشندہ؛ یا
 .2کینیڈا میں پیدا ہونے واال ایک شمالی امریکی انڈین جس پر امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ ( )INAکے سیکشن
 289کی دفعات الگو ہوتی ہیں؛ یا
 .3ایک وفاقی طور پر تسلیم شدہ انڈین قبیلے کا رکن ،جیسا کہ انڈین خود ارادیت اور تعلیمی معاونت ایکٹ
)( )25 U.S.C. 5304(eکے سیکشن ( 4)eمیں بیان کیا گیا ہے ،جو امریکا سے باہر پیدا ہوا تھا؛ یا
 INA .4کے سیکشن  207کے تحت پناہ گزین کے طور پر امریکا میں داخل کیا جانے واال ایک بَدیسی؛ یا
 INA .5کے سیکشن  208کے تحت پناہ عطا کئے جانے واال بَدیسی؛ یا
 .6ایک ایسا بَدیسی جس کی ملک بدری کو  INAکی دفعہ ( 243)hکے تحت روک دیا گیا ہو جیسا کہ  1اپریل  1997سے
پہلے نافذ ہے ،یا ایسا بدیسی جس کا اخراج  INAکی دفعہ ( 241)b)(3کے تحت روک دیا گیا ہو؛ یا
 .7ایک ایسا بَدیسی جو کیوبا یا ہیٹی سے آنے واال شخص ( )Cuban or Haitian Entrantہو ،جیسا کہ  1980کے پناہ
گزین تعلیمی معاونت ایکٹ کے سیکشن ( 501)eمیں بیان کیا گیا ہے؛ یا
 .8ایک ایسا بَدیسی جسے امریکا میں بطور امریشین ( )Amerasianتارک وطن داخل کیا گیا ہو ،جیسا کہ  1996کے
ذاتی ذمہ داری اور کام کے مواقع کے مصالحتی ایکٹ )) (8 U.S.C. 1612(a)(2)(A)(vکے سیکشن
) 402(a)(2)(A)(i)(Vمیں بیان کیا گیا ہے؛ یا
 .9کچھ  Hmongیا  Highland Laotianبَدیسی افراد؛ یا
 .10ایک قابل بَدیسی جو امریکی مسلح افواج میں فعال فوجی ڈیوٹی پر ہو ،تربیت کے لیے فعال ڈیوٹی کے عالوہ ،یا اس کی
شریک حیات ،پسماندہ شریک حیات جس نے دوبارہ شادی نہ کی ہو ،یا غیر شادی شدہ زیر کفالت بچہ اگر ایسی شریک
حیات یا زیر کفالت بچہ بھی اہلیت کی حیثیت میں ایک بَدیسی ہے؛ یا
 .11ایک اہل َبدیسی جو سابقہ فوجی ہو اور ( )1جس نے امریکی مسلح افواج سے ڈسچارج حاصل کیا ہو جو بطور عزت دار
صفت کے ہے نہ کہ بَدیسی ہونے کی وجہ سے ،یا ( )2جو ایک ضروری شرط کی حالت کا حامل ہو ،جیسا کہ ریاست
نیویارک کے ایگزیکٹو قانون کے سیکشن  350میں بیان کیا گیا ہے ،اور جسے مسلح افواج سے برے طرز عمل یا بے
عزتی (اور بَدیسی پن کی وجہ سے نہیں) کے عالوہ کوئی اور ڈسچارج موصول ہوا ہے ،یا ( )3ایک ڈسچارج شدہ
 LGBTسابقہ فوجی ہے ،جیسا کہ ریاست نیویارک کے ایگزیکٹو قانون کے سیکشن  350میں بیان کیا گیا ہے ،اور
مسلح افواج سے برے طرز عمل یا بے عزتی (اور بَدیسی پن کی وجہ سے نہیں) کے عالوہ کوئی اور ڈسچارج موصول
ہوا ہو؛ یا اس کی شریک حیات ،پسماندہ شریک حیات جس نے دوبارہ شادی نہ کی ہو ،یا غیر شادی شدہ زیر کفالت بچہ
اگر ایسی شریک حیات یا زیر کفالت بچہ بھی اہلیت کی حیثیت میں ایک بَدیسی ہے؛ یا
 .12ایک اہل َبدیسی جس نے ( 40سوشل سیکیورٹی) کوالیفائنگ سہ ماہیوں کے لیے کام کیا ہو اور اسے  22اگست 1996
سے پہلے امریکا میں مستقل رہائش کے لیے قانونی طور پر داخل کیا گیا تھا ،یا جو  22اگست  1996کو یا اس کے بعد
امریکا میں داخل ہوا تھا ،اور وہ اہل حیثیت میں پانچ سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے امریکا میں مقیم رہا ہے۔
ایک کوالیفائنگ سہ ماہی میں وہ سہ ماہی شامل ہوتی ہے جس میں کسی بَدیسی کے والدین نے کام کیا ہو جب کہ بَدیسی
کی عمر  18سال سے کم تھی اور کوئی بھی سہ ماہی جس میں شریک حیات نے شادی کے عرصے کے دوران کام کیا
ہو اگر بَدیسی شریک حیات سے شادی شدہ رہتا ہے یا شریک حیات فوت ہو چکی ہے۔  31دسمبر  1996کے بعد حاصل
کردہ سہ ماہیاں شمار نہیں کی جاتیں اگر ان سہ ماہیوں کے دوران بَدیسی کو وفاقی ذرائع سے جانچے گئے عوامی
بینیفٹس حاصل ہوئے ہوں؛ یا
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ایک اہل بَدیسی جسے  22اگست  1996سے پہلے امریکا میں مستقل رہائش کے لیے قانونی طور پر داخل کیا گیا تھا،
یا جو  22اگست  1996کو یا اس کے بعد امریکا میں داخل ہوا تھا ،اور وہ اہل حیثیت میں پانچ سال یا اس سے زیادہ
عرصے کے لیے امریکا میں مقیم رہا ہے؛ یا
ایک اہل بَدیسی جو  22اگست  1996کو یا اس کے بعد امریکا میں داخل ہوا تھا ،اور وہ اہل حیثیت میں پانچ سال سے
کم عرصے کے لیے امریکا میں مقیم رہا ہے؛ یا
ایک َبدیسی جسے  INAکے سیکشن ( 212)d)(5کے تحت کم از کم ایک سال کی مدت کے لیے امریکا میں ال کر
پیرول پر رہا کیا گیا ہے؛ یا
ایک َبدیسی جسے  INAکے سیکشن ( 203)a)(7کے تحت مشروط داخلے کی اجازت دی گئی ،جیسا کہ  1اپریل
 1980سے قبل نافذ تھا؛ یا
 INAکے سیکشن ( 101)a)(27یا  2009کے افعان االئیز پروٹیکشن ایکٹ ( )AAPAکے سیکشن /2006
) 602(B)(1کے نیشنل ڈیفنس اتھرائزیشن ایکٹ ( )NDAAکے سیکشن ( 1059)aکے تحت خصوصی تارک
وطن کی حیثیت یافتہ مخصوص عراقی یا افغانی شہری؛ یا
) 8 U.S.C. 1641(cمیں بیان کردہ مخصوص ظلم و ستم کے شکار بَدیسی؛ یا
ایک ایسا َبدیسی جسے امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات کی طرف سے ایک استناد یا اہلیت کا خط موصول ہوا
ہے جس میں وہ اس کے افراد کی اسمگلنگ کی شدید شکل کا شکار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے یا ایک ایسا بَدیسی جس
کی  2000کے اسمگلنگ اور تشدد کے متاثرین کے تحفظ کے ایکٹ کے مطابق ،جیسا کہ ترمیم شدہ ،کے مطابق ٹائٹل
 8کے سیکشن ) 1101(a)(15)(T)(iiکے تحت غیر تارک وطن کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے؛ یا
ایک ایسا بَدیسی جس کی حیثیت اوپر درج نہیں ہے اور وہ اہل بَدیسی کی اصطالح کے معنی میں نہیں ہے لیکن جسے
بصورت دیگر امریکا میں قانون کے احاطے میں رہ کر مستقل طور پر رہائش پذیر ( )PRUCOLسمجھا جاتا ہے،
جس میں درج ذیل شامل ہیں:
 .aایک بَدیسی جسے  INAکے سیکشن ) 212)5((dکے تحت ایک سال سے کم مدت کے لیے امریکا میں ال کر
پیرول پر رہا کیا گیا ہے؛ یا
 INA .bکے سیکشن ) 241)3((aکے تحت نگرانی کے حکم کے بموجب امریکا میں مقیم ایک بَدیسی؛ یا
 .cایک بَدیسی جس کے اخراج کی  INAکے سیکشن  A240کے بموجب منسوخی کی منظوری دی گئی ہے؛ یا
 .dایک بَدیسی جسے موخر کارروائی کی حیثیت عطا کی گئی ہے؛ یا
 .eقانونی ترک وطن فیملی ایکویٹی ایکٹ ( LIFEایکٹ) کے تحت قائم کردہ ” “K4”، “K3یا ” “Vویزا کی حیثیت
حاصل کرنے واال بَدیسی؛ یا
 .fایک بَدیسی جسے ” “Uویزا کے لیے عبوری ریلیف کے طور پر موخر کارروائی کی منظوری دی گئی ہے؛
یا
 .gایک بَدیسی جسے ” “Sیا ” “Uویزا حیثیت عطا کی گئی ہے؛ یا
 .hایک َبدیسی جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ  INAکے سیکشن  249کے بموجب  1جنوری  1972سے پہلے
امریکا میں داخل ہوا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل یہاں رہائش پذیر ہے؛ یا
 .iایک َبدیسی جو عوامی قانون ( ،99-239 (P.L.جیسا کہ ( P.L.108-188وفاق شدہ ریاستوں مائیکرونیشیا
اور جمہوریہ ماشل آئی لینڈز کے مخصوص شہریوں پر الگو ہوتا ہے) یا ( P.L. 99-658جمہوریہ پاالؤ کے
شہریوں پر الگو ہوتا ہے) سے ترمیم کی گئی ہے ،کے بموجب مستقل غیر تارک وطن ہے؛ یا
 .jایک بَدیسی جسے ریاستہائے متحدہ کی شہریت اور ترک وطن خدمات ( )USCISکی جانب سے عارضی
طور پر تحفظ کردہ حیثیت ( )TPSعطا کی گئی ہے؛ یا
 .kایک بَدیسی جس کی پناہ کی درخواست زیر التوا ہے اور اسے  USCISکی طرف سے مالزمت کی اجازت
مل گئی ہے؛ یا
 .lایک اجنبی جو امریکی صدر کی طرف سے ایک تعین کے بموجب موخر نافذ شدہ روانگی سے مستفید ہو رہا
ہے؛ یا
 .mخصوصی تارک وطن کم سن ( )SIJکی درجہ بندی کے لیے  USCISکے ذریعے منظور شدہ ایک بَدیسی؛
یا
 .nایک بَدیسی جس کی امریکا میں قانونی طور پر موجودگی کا  USCISنے باضابطہ طور پر تعین کیا ہے اور
جسے  USCISغیر معینہ مدت کے لیے ملک میں رہنے کی اجازت دے رہا ہے۔
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