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 )بخش سانتا کالرا( Santa Clara Countyهای رسانی در مورد یورشو پیام واکنش

 

Office of Immigrant Relations  دفتر روابط مهاجرت( و(County of Santa Clara  متعهد هستند اطمینان )بخش سانتا کالرا(

)بخش سانتا کالرا(  County of Santa Claraحاصل کنند که ساکنان بخش از رویدادهای جامعه خود آگاه باشند. به این منظور، 

( )اعمال مهاجرت و Immigration and Custom Enforcement) ICEهای های اخیر یورشاطالعاتی را در خصوص گزارش

 گذارد. های خود در میان میگمرک( در بخش با اعضای جامعه و سازمان

County of Santa Clara پردازد؟)بخش سانتا کالرا( به انجام چه کاری می 

)دفتر روابط مهاجرت( بر  Office of Immigrant Relationsخواهیم به جامعه مهاجران اطمینان بدهیم که تر از همه میمهم

آوری کند. عالوه بر این، ما در حال جمعوضعیت مربوط به هر گونه یورش که ممکن است در بخش در حال وقوع باشد نظارت می

 اند.یعهها صحیح هستند یا فقط شاها یا اطالعات دریافتی از منابع مختلف و تعیین این مسئله هستیم که آیا این گزارشتمام گزارش

( )اعمال Immigration and Custom Enforcement) ICEما برای انجام این کار، در حال برقراری ارتباط با دفتر محلی 

)هیئت نمایندگی کنگره خلیج جنوبی( به منظور بررسی  South Bay Congressional Delegationمهاجرت و گمرک( و همچنین 

های سریع مناسب را تعیین کرده و این کار به دفتر ما و شرکایمان کمک خواهد کرد تا واکنشو تأیید فعالیت در بخش خود هستیم.  

 های ارتباطی خود را فعال نماییم. چارچوب

های غیرانتفاعی شریک خود و وکالی مهاجرت مورد اطمینان و قابل اعتماد در جامعه در ما همچنان به برقراری ارتباط با سازمان

های کنونی داشته باشند در تالش برای تسهیل و ارائه عات یا تجربه دست اولی که ممکن است در مورد یورشمورد هر گونه اطال

 اطالعات دقیق به کل جامعه ادامه خواهیم داد. 

)هیئت ناظران(  Board of Supervisorsسازی طرح ارتباطی خالصه در چند روز آینده با از همه مهمتر، در حال طراحی و پیاده

مورد "از حقوقتان آگاه باشید"، "در هنگام یورش باشد چه کاری انجام داد"، و در صورت یورش باید چه اطالعاتی را آماده نمود،  در

 هستیم.

 طور کلی، شرکای غیرانتفاعی و اعضای جامعه را تشویق کنیم تا:به

 معه را اعالم نمایند. سؤاالت خود را به های مهاجرت در جامستقیماً با دفتر ما تماس بگیرند تا موارد احتمالی یورش

immigrant.relations@ceo.sccgov.org  بفرستند یا با دفترSupervisor Dave Cortese  سرپرست دیو کورتز( با(

 تماس بگیرند تا سؤاالت خود را بپرسند یا موارد را گزارش دهند.   5030-299-408شماره 

 به نشانی  سایت ماروز از وببرای کسب اطالعات بهwww.sccgov.org  یاhttp://immigrantinfo.org/   .بازدید کنند 

  کند تا همچنان اطالعات زیر را با مراجعان و اعضای خود در میان های غیرانتفاعی را تشویق میدفتر ما همچنین سازمان

 بگذارند: 

o ای مهاجرت آگاه باشید"، ه"از حقوق خود در طی یورش 

o  اگر"ICE   ،"به خانه شما آمد چه باید بکنید 

o "چطور بهترین کمک مهاجرت در دسترس را دریافت نمایید" 

o دهندگان خدمات حقوقی در ارائهSanta Clara County )بخش سانتا کالرا( 

o  منابع پس از انتخابات 

County of Santa Clara )بخش سانتا کالرا(                      

 

 

 

County Executive’s Office of Immigrant Relations )دفتر روابط مهاجرت اجرایی بخش( 

Floor th70 West Hedding Street, 11  (11خیابان وست هدینگ، طبقه  70)شماره 

San Jose  ،)سان خوزه(California )95110 )کالیفرنیا 

                                                                                            (408) 299-5156 

http://www.sccgov.org/


  2از  2صفحه   

 

o ای خدمات حرفهAmerican Immigration Lawyers Association (AILA انجمن آمریکایی وکالی )

-334-408. یک شماره پشتیبان نیز موجود است 8421-981-917رسانی واکنش سریع: مهاجرت و خط کمک

0298  . 

 ای مناسب از نظر زبانی ارائه کنیم این اطالعات را به شیوههای غیرانتفاعی شریک خود را تشویق میما همچنین سازمان

 زبانه را در نظر بگیرند کنند و ساکنان مهاجر تک

 های غیرانتفاعی شریک باید ارتباط بیشتری با مراجعان و اعضای خود برقرار کرده و از آنها بخواهند سازمان 

o های گذاری آن با دیگران از طریق رسانهاطالعات مربوط به یورش مهاجرت احتمالی را قبل از به اشتراک

اند بپرسند آیا خودشان شاهد عینی رسانی، تأیید کنند. باید از فردی که از وی اطالعات کسب کردهاجتماعی یا پیام

 اند.هاند یا اطالعات را از فرد دیگری دریافت کرداین مسئله بوده

o طور مستقیم به تأیید یورش مهاجرت بپردازند. بلکه کنیم بهدر حال حاضر، ساکنان مهاجر و پناهنده را تشویق نمی

خواهیم با سازمان غیرانتفاعی خود یا دفتر ما برای پیگیری و تأیید تماس از ساکنان مهاجر و پناهنده نگران می

 گیرد. شان صورت میآنها و اجتناب از بازداشت ناخواستهبگیرند. این کار به منظور اطمینان از ایمنی 

های غیرانتفاعی شریک و در حال حاضر، دفتر ما هیچ یورشی را در بخش تأیید نکرده است.  ما همچنان به همکاری با سازمان

و امنیت همه ساکنان خود ادامه نمایندگان فدرال خود برای تأیید و ارائه اطالعات دقیق و واکنش سریع مناسب جهت اطمینان از ایمنی 

 خواهیم داد.  

 

  )دفتر روابط مهاجرت( Office of Immigrant Relationsکارکنان 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

County of  Santa Clara !بخش سانتا کالرا( بخشی است اهل استقبال( 


