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واکنش و پیامرسانی در مورد یورشهای ( Santa Clara Countyبخش سانتا کالرا)
( Office of Immigrant Relationsدفتر روابط مهاجرت) و ( County of Santa Claraبخش سانتا کالرا) متعهد هستند اطمینان
حاصل کنند که ساکنان بخش از رویدادهای جامعه خود آگاه باشند .به این منظور( County of Santa Clara ،بخش سانتا کالرا)
اطالعاتی را در خصوص گزارشهای اخیر یورشهای ( )Immigration and Custom Enforcement) ICEاعمال مهاجرت و
گمرک) در بخش با اعضای جامعه و سازمانهای خود در میان میگذارد.
( County of Santa Claraبخش سانتا کالرا) به انجام چه کاری میپردازد؟
مهمتر از همه میخواهیم به جامعه مهاجران اطمینان بدهیم که ( Office of Immigrant Relationsدفتر روابط مهاجرت) بر
وضعیت مربوط به هر گونه یورش که ممکن است در بخش در حال وقوع باشد نظارت میکند .عالوه بر این ،ما در حال جمعآوری
تمام گزارشها یا اطالعات دریافتی از منابع مختلف و تعیین این مسئله هستیم که آیا این گزارشها صحیح هستند یا فقط شایعهاند.
ما برای انجام این کار ،در حال برقراری ارتباط با دفتر محلی ( )Immigration and Custom Enforcement) ICEاعمال
مهاجرت و گمرک) و همچنین ( South Bay Congressional Delegationهیئت نمایندگی کنگره خلیج جنوبی) به منظور بررسی
و تأیید فعالیت در بخش خود هستیم .این کار به دفتر ما و شرکایمان کمک خواهد کرد تا واکنشهای سریع مناسب را تعیین کرده و
چارچوبهای ارتباطی خود را فعال نماییم.
ما همچنان به برقراری ارتباط با سازمان های غیرانتفاعی شریک خود و وکالی مهاجرت مورد اطمینان و قابل اعتماد در جامعه در
مورد هر گونه اطالعات یا تجربه دست اولی که ممکن است در مورد یورشهای کنونی داشته باشند در تالش برای تسهیل و ارائه
اطالعات دقیق به کل جامعه ادامه خواهیم داد.
از همه مهمتر ،در حال طراحی و پیادهسازی طرح ارتباطی خالصه در چند روز آینده با ( Board of Supervisorsهیئت ناظران)
در مورد "از حقوقتان آگاه باشید"" ،در هنگام یورش باشد چه کاری انجام داد" ،و در صورت یورش باید چه اطالعاتی را آماده نمود،
هستیم.
بهطور کلی ،شرکای غیرانتفاعی و اعضای جامعه را تشویق کنیم تا:
 مستقیما ً با دفتر ما تماس بگیرند تا موارد احتمالی یورشهای مهاجرت در جامعه را اعالم نمایند .سؤاالت خود را به
 immigrant.relations@ceo.sccgov.orgبفرستند یا با دفتر ( Supervisor Dave Corteseسرپرست دیو کورتز) با
شماره  408-299-5030تماس بگیرند تا سؤاالت خود را بپرسند یا موارد را گزارش دهند.
 برای کسب اطالعات بهروز از وبسایت ما به نشانی  www.sccgov.orgیا  /http://immigrantinfo.orgبازدید کنند.
 دفتر ما همچنین سازمانهای غیرانتفاعی را تشویق میکند تا همچنان اطالعات زیر را با مراجعان و اعضای خود در میان
بگذارند:
" oاز حقوق خود در طی یورشهای مهاجرت آگاه باشید"،
" oاگر  ICEبه خانه شما آمد چه باید بکنید"،
" oچطور بهترین کمک مهاجرت در دسترس را دریافت نمایید"
 oارائهدهندگان خدمات حقوقی در ( Santa Clara Countyبخش سانتا کالرا)
 oمنابع پس از انتخابات
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 oخدمات حرفهای  )American Immigration Lawyers Association (AILAانجمن آمریکایی وکالی
مهاجرت و خط کمکرسانی واکنش سریع .917-981-8421 :یک شماره پشتیبان نیز موجود است 408-334-
.0298
 ما همچنین سازمانهای غیرانتفاعی شریک خود را تشویق میکنیم این اطالعات را به شیوهای مناسب از نظر زبانی ارائه
کنند و ساکنان مهاجر تکزبانه را در نظر بگیرند
 سازمانهای غیرانتفاعی شریک باید ارتباط بیشتری با مراجعان و اعضای خود برقرار کرده و از آنها بخواهند
 oاطالعات مربوط به یورش مهاجرت احتمالی را قبل از به اشتراکگذاری آن با دیگران از طریق رسانههای
اجتماعی یا پیامرسانی ،تأیید کنند .باید از فردی که از وی اطالعات کسب کردهاند بپرسند آیا خودشان شاهد عینی
این مسئله بودهاند یا اطالعات را از فرد دیگری دریافت کردهاند.
 oدر حال حاضر ،ساکنان مهاجر و پناهنده را تشویق نمیکنیم بهطور مستقیم به تأیید یورش مهاجرت بپردازند .بلکه
از ساکنان مهاجر و پناهنده نگران میخواهیم با سازمان غیرانتفاعی خود یا دفتر ما برای پیگیری و تأیید تماس
بگیرند .این کار به منظور اطمینان از ایمنی آنها و اجتناب از بازداشت ناخواستهشان صورت میگیرد.
در حال حاضر ،دفتر ما هیچ یورشی را در بخش تأیید نکرده است .ما همچنان به همکاری با سازمانهای غیرانتفاعی شریک و
نمایندگان فدرال خود برای تأیید و ارائه اطالعات دقیق و واکنش سریع مناسب جهت اطمینان از ایمنی و امنیت همه ساکنان خود ادامه
خواهیم داد.
کارکنان ( Office of Immigrant Relationsدفتر روابط مهاجرت)

( County of Santa Claraبخش سانتا کالرا) بخشی است اهل استقبال!

