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تنميتهم. تعزز  التي خدماتوال برامجالإلى  انضمامهم مثل جميع األطفال من يستفيد األطفال الذين ينتمون إلى عائالت من المهاجرين
الُمعدلة  يقع عليه أي تأثير بسبب القاعدة لم، الذي  WICبرنامجخدمات مواصلة المشاركة في نحث جميع العائالت المؤهلة على ونحن 

  ProtectImmigrantFamilies#ضد أولياء أمورهم.  يتلقاها األطفالولن تُحسب الخدمات الصحية والغذائية التي   ،للرعاية المجتمعية

 المهاجرين مع أكثر قوة. ونود أن نؤكد لعائالتء والرعاية الصحية أمر حيوي في عملية بناء مستقبل أكثر إشراقًا ومجتتوفير الغذا
د منها األطفال ليست التي يستفي البرامجالقاعدة الُمعدلة للرعاية المجتمعية، وأن  ضمنُمدرًجا  ليسأن البرنامج   WICالمشمولة في برنامج

ها. إلي وأن تواصلوا دعم أطفالكم بالرعاية الصحية والغذائية التي يحتاجون  WICبرنامجنة. نأمل أال تتخلوا عن مَّ متضَ 
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نعلم أن توفير الغذاء المفيد هو خطوة مهمة في طريق الوصول إلى مرحلة نضج صحية وناجحة وأكثر إنتاجية.   WICبرنامجنحن في 
 ضمنُمدرًجا  ليس  WICبرنامج التركيز على تقديم خدماتنا لجميع العائالت. ومواصلة ،ونريد تقديم يد العون لكسر حواجز الخوف

عليهم فعله.  وهذا ما ؛االعتماد علينا اهاجرة ال يزال بإمكانهوالعائالت الم ،القاعدة الُمعدلة للرعاية المجتمعية
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ُمدرًجا  ليس  WICبرنامجكد أن أن نؤنود  ،protectimmigrantfamilies#حماية العائالت المهاجرة ب لتزامناامن  ءأنه جزبإيمانًا منا 
. لذلك، ال ًماعا 21القاعدة الُمعدلة للرعاية المجتمعية، وأن القاعدة ال تُعاقب الُمتقدمين على الخدمات التي يتلقاها أطفالهم تحت سن  ضمن

تم معاقبة السيدات الحوامل أيًضا على ت. ولن SNAPج برناموMedi‐Cal و WICبرنامج  :تقم بإلغاء تسجيل أطفالك في خدمات مثل
من فضلك اطلب المساعدة منا فبسبب الخدمات التي تتلقاها، من احتمالية تأثر إقامتك  د. إذا كنت غير متأكMedicaidج استخدام برنام

  قبل إنهاء إمداد خدمات أنت بحاجة إليها. ،عن طريق محامي الهجرة والمحامين المحليين غير الهادفين للربح
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ي تأثير بسبب القاعدة الُمعدلة للرعاية يقع عليه أ لم، الذي  WICبرنامجنحث جميع العائالت المؤهلة على مواصلة المشاركة في خدمات 
  ProtectImmigrantFamilies#ولن تُحسب الخدمات الصحية والغذائية التي يتلقاها األطفال ضد أولياء أمورهم.  .المجتمعية

القاعدة الُمعدلة للرعاية المجتمعية، وأن الخدمات التي   ضمنُمدرًجا  ليس أن البرنامج  WICكد للعائالت المشمولة في برنامجأن نؤنود 
 ها.ليإ واصلوا دعم أطفالكم بالرعاية الصحية والغذائية التي يحتاجونو!  WICبرنامجنة. تمسكوا بمَّ يستفيد منها األطفال ليست متضَ 
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 العائالت. كلكل تركيزنا على خدمة  بّ نعلم أن توفير الغذاء المفيد هو خطوة مهمة لتحقيق مرحلة نضج صحية. ونحن ال نزال نص
وهذا ما عليهم  ؛ال يزال بإمكانهم االعتماد عليناو ،القاعدة الُمعدلة للرعاية المجتمعية والعائالت المهاجرة ضمنُمدرًجا  ليس  WICبرنامج
  ProtectImmigrantFamilies#فعله. 

ُمدرًجا  ليس  WICبرنامجكد أن أن نؤد نو ،protectimmigrantfamilies#حماية العائالت المهاجرة ب لتزامناامن  ءأنه جزبإيمانًا منا 
. تمسكوا ًماعا 21تُعاقب الُمتقدمين على الخدمات التي يتلقاها أطفالهم تحت سن  الالقاعدة الُمعدلة للرعاية المجتمعية، وأن القاعدة  ضمن
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