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المهاجرين من إطار اللتزام أرلينغتون بتعزيز الثقة مع مجتمعنا   

 

 محة عامة ل

 

من مصادر  عرقي واللغوي للمقاطعة هو مصدر رئيسي ثني والتعترف مقاطعة أرلينغتون بأن التنوع ال 

 حيث يكون كل شخص مهم، وكل شخص  وشامل  ا  ا مرحب  مجتمع  مجتمعنا كون يرؤيتنا هي أن  إن قوتنا. 

أو الجنسية،  حلتهم بالنسبة للهجرة يزدهر. تلتزم المقاطعة بحماية حقوق جميع المقيمين، بغض النظر عن 

 .حصول كل األشخاص في أرلينغتون على فرص متساوية للمشاركة في أنشطتنا االقتصادية ولضمان 

 

  االجتماعيهه افورته  سلمعة الحالية وتحسين صحة المجتمع وسياسة المقاطنعتقد أنه من المهم إعادة تأكيد 
دون  وخدماته المقاطعة منافع الوصول إلى من سكان المهاجرين تمكن الوبناء الثقة من خلل ضمان  ه أمنو

 إلى مسؤولي الهجرة الفيدراليين. التي يقدمونها لنا خوف من الكشف عن المعلومات 

 
استخدام موارد مقاطعة أرلينغتون لتسهيل إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، والتي هي مسؤولية  ليس من المناسب 

نص على  التي ت تعليمات الوالية الفيدرالية أو تعليمات جميع المع ل المقاطعة تثستم  . ا الحكومة الفيدرالية لوحده
وامر  األ مع ، وكذلك ينخر اآل ين ومسؤولي الهجرة الفيدرالي   (ICE)التعاون مع الهجرة والنفاذ الجمركي 

تقاسم معلومات التعريف الشخصية  ستقيد  ذلك ل اخلف    هاصالحة، ولكنومذكرات االستدعاء للمحاكم القضائية  ال
 .الهجرة قوانين جهود إنفاذ تعزيز التي يمكن استخدامها ل

 

 عناصر اإلطار 

 الوصول إلى الخدمات العامة 

 .التزامنا بتوفير الوصول العادل إلى الخدمات والمرافق العامة لجميع السكان تساند مقاطعة أرلينغتون 

 ق حول الوضع القانوني للوصول إلى الخدمات الرعاية  ائوث تطلب  تطلب مقاطعة أرلينغتون ولن  ال     •

 .التعليمية الخدمات الصحية والغذاء والمأوى و    

دليل على الوجود القانوني من أجل الوصول  قديم أي مقيم تمن تطلب تطلب مقاطعة أرلينغتون ولن  ال     •

على سبيل المثال ال الحصر:   تقريبا، بما في ذلكالحكومية التي تقدم في المقاطعة إلى جميع الخدمات 

خدمات آرلينغتون لكبار  ، الخدمات الطبية الطارئة، الحدائق، الترفيه، المكتبات، الطفاءالشرطة المحلية، 

خدمات  أو الة، الصحة العقلية، ي أرلينغتون الصحخدمات ، المساعدة المالية الطارئة، السن وذوي العاقات 

التي تتطلب وثائق   ادرالي  يفبعض البرامج والخدمات الممولة  هناك  - تعاطي المخدرات. ملحظة المتعلقة ب

 .متطلبات األهليةتلبية قانونية ل

 

 القانون إنفاذ

وأن  وحدها  لحكومة الفيدرالية امسؤولية قانون الهجرة الفيدرالي هو  إنفاذ أن بمبدأ مقاطعة أرلينغتون  تلتزم 

قوانين  غير مناسب كما هو التعاون مع إنفاذ  هو أمر   نفاذ الاستخدام موارد مقاطعة أرلينغتون في هذا 

 .الهجرة الدارية المدنية 

  

 حق الشخص في تقديم تقرير للشرطة، والمشاركة في األنشطة المجتمعية للشرطة أو االستفادة       •
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 .الهجرة  مشروط ا بالجنسية أو حالة  بطريقة أخرى من خدمات الشرطة ليس     

 تحديد حالة    لمجرد شخص  مع حتجز أو مقابلة أو التحقيق ت مقاطعة أرلينغتون ال تراقب أو      •

 .الهجرة     

 قانون الهجرة الفيدرالي تطبقمقاطعة أرلينغتون ال        •

 

 الوصول إلى المعلومات 

الشخصية. تشمل العناصر الضافية لطار الثقة   هنحن ملتزمون بضمان سرية الشخص وحماية معلومات

 :ما يلي  Framework on Trust in Governmentفي الحكومة 

 

 الخصوصية والسرية   •

 الوصول إلى المعلومات أو الكشف عنها أو طلب    •

 إلى المرافق العامة والخدمات والموارد الوصول    •

 الهجرة المدنية قوانين أموال المقاطعة لنفاذ استخدام    •

 السكان بغض النظر عن وضع الجنسية أو الهجرةدعم    •

 الهجرة المدنية قوانين إنفاذ تسهيل    •

 رالية شاركة في السجلت الفيد الم   •

 صلواالعامة والت ات شاركالم   •


