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2021کلرادوقانونگذاریعمومیجلسھ
الیحھ ھای تبصره شامل مھاجران

Senجکسندی.نمایندهوگونزالسجی.(سناتور١٠۵۴-٢١مجلسالیحھ● J. Gonzales and Rep. D.
Jackson:(ھایکمکبھتوانندمیندارندمتحدهایاالتدرقانونیاقامتکھافرادیکھکندمیتضمینالیحھاین

از برنامھ ھای مسکن ممکن است دارای الزامات واجددسترسی داشتھ باشند. اگرچھ برخیایالتی و محلی مسکن
نیاز دارند، اما ھمچنان افراد و خانواده ھای فاقدشرایط بودن فدرال باشند کھ بھ انواع خاصی از وضعیت مھاجرت

دسترسی بیشتری بھ منابع مسکن پایدار خواھند داشت.مدارک،

Senکیپسی.بنویدز،ا.ھانمایندهوگونزالسجی.(سناتور٢١-٠٧٧سناالیحھ● J Gonzales and Reps. A
Benevidez, C. Kipp:(مجوزھا،برایبودنشرایطواجدھاینیازمندیازیکیدیگرمھاجرتیوضعیت

، مانند دستیارھای پرستاری دارای گواھی رسمی، یاایالتی یا محلی نیست. مجوزھای شغلیگواھینامھ ھا یا ثبت
ازاین تغییر بر تمام ساکنین غیر قانونی ایالت کلرادو،پروانھ ھای کسب و کار شھرداری از جملھ این موارد ھستند.

گذارد.میتأثیرھستند،DACAدارندگانمانندکارمجوزدارایکھافرادیجملھ

Senکراوئوواینمایندهولویسیاکوئسس.(سناتور٢١-٠٠٩سناالیحھ● S. Jaquez Lewis and Rep. Y
Caraveo:(خدماتبھھستند،مدارکفاقدکھکسانیجملھازھا،کلرادوییجدید،برنامھیکایجادطریقاز

این امکان را بھ آنھا میدھد کھ آنچھ را کھ بھتریندسترسی خواھند داشت، بنابراینپیشگیری از بارداری و مشاوره
است برای خود و خانواده ھایشان برنامھ ریزی کنند.

Senگوتیرزگونزالساس.نمایندهوگونزالسجی.(سناتور٢١SB-١٣١سناالیحھ● J. Gonzales and Rep
S. Gonzales-Gutierrez:(دولتی،خدماتوھابرنامھمتقاضیاناطالعاتخصوصیحریمحفظازاطمینانبرای

اطالعات شناسایی شخصی را با ھدف امور مھاجرتیاز جملھ گواھینامھ ھای رانندگی ، ادارات دولتی نمی توانند
ازدستور دادگاه الزامی شده باشد. ادارات دولتی باید قبلفاش کنند، مگر اینکھ توسط قانون یا احضاریھ، حکم یا

بھ آن را بگیرند، آنھا باید جمع آوری اطالعاتدسترسی بھ پایگاه ھای داده اشتراک گذاری شده، جواز دسترسی
و برای اطمینان از پیروی آنھا از قانون جدید، بایدمربوط بھ وضعیت مھاجرت را بھ موارد ضروری محدود کنند

گزارش ھای منظمی ارائھ دھند.

Senجودهآینمایندهوگونزالسجی.(سناتور٢١-١١۵٠مجلسالیحھ● J. Gonzales and Rep I Jodeh:(
و اشتغال، تضمین می کند کھ مشکالت مربوط بھکلرادو در وزارت کاراداره آمریکایی ھای جدیدایجاد یک

می گیرند. این الیحھ یک کمیتھ مشورتی انجمنی/ مردمیمھاجران مرتفع و توسط دولت ایالتی مورد رسیدگی قرار
مردم/ انجمن محور برای اطمینان از دسترسی عادالنھایجاد می کند و سرمایھ گذاری در زیرساخت ھای سازمان

مھاجران بھ فرصت ھا را در نظر می گیرد.

Senریکسان.تیپر،کی.ھانمایندهومورنودی.(سناتور٢١-١١٩۴مجلسالیحھ● D. Moreno and Reps.
K. Tipper, N. Ricks:(خدماتبھرایگاندسترسیگسترشباعثمھاجرتاموردرحقوقیدفاعبودجھیک

می شود، با اولویت قرار دادن کسانی کھ درحقوقی و وکالت برای افراد کم درآمد در دادرسی ھای مھاجرت
کشور در حال اخراج ھستند. اداره آمریکایی ھای جدیدبازداشت مھاجرت ھستند و کسانی کھ در مناطق روستایی این
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کمک ھای مالی را از طریق این صندوق بھ سازمان ھای غیر انتفاعی کلرادو اعطا می کند تا خدمات مشاوره
حقوقی، مشاوره و وکالت رایگان را ارائھ دھند.

گوتیرسگونزالساس.اسگر،دی.ھانمایندهووینتراف.لویس،یاکوئساس.(سناتورھا٢١-١٩٩مجلسالیحھ●
Sens S. Jaquez Lewis, F Winter and Reps. D. Esgar, S. Gonzales-Guiterrez:(ایجادبرای

قانونیاقامتاست،شدهدادهاجازهفدرالقوانینطبقکھجاییدر،٢٠٢٢جوالی١تاریخازھا،فرصتدربرابری
نیست. این الیحھ دسترسی را بھ فراتر از آنچھ در الیحھبرای برخی از مزایای عمومی ایالتی و محلی دیگر الزامی

٢١-٠٧٧SBوHB دھد.میگسترششده،پذیرامکان١٠۵۴-٢١

Sensروبرتزدی.تیپر،کی.نمایندگانکوک،جی.رودریگز،آر.(سناتورھا٢١-١٠۵٧مجلسالیحھ● R
Rodriguez,J Cooke; Reps K Tipper, D. Roberts:(مھاجرتوضعیتگزارشبھتھدیدفعلیقانوندر

این الیحھ اضافھ می کند کھ تھدید بھ گزارش وضعیتشخص دیگری برای سرقت پول یا اشیا با ارزش، جرم است.
انجام ندادن کاری) جرم است.مھاجرت شخصی برای مجبور کردن شخص برای انجام کاری (یا

Senلوتیناس.نمایندهوگونزالسجی.(سناتور٢١-١٠٧۵مجلسالیحھ● J Gonzales and Rep. S.
Lontine:(قانونیغیربیگانھاصطالحازاستفادهالیحھاینھستند.مھمکلمات"illegal alien"قراردادھایدررا

worker"اجازه"بدون"کارگروکندمیحذفخدمات without authorization"کند.میآنجایگزینرا

Sensگوتیرسگونزالساس.بناویدز،ای.ھانمایندهوھنسنسیورودریگزآر.(سناتورھا٢١-٢٣٣سناالیحھ●
R Rodriguez and C Hansen; Reps A. Benavidez, S. Gonzales-Gutierrez(:مھاجرانازبسیاری

واجد شرایط دریافت کمک بیکاری نیستند. این الیحھ امکانفاقد اقامت قانونی صرفاً بھ دلیل وضعیت مھاجرت خود،
ساکنین کلرادویی بدون مدرک، در ایالت مایک تحقیقات برای کمک بھ درک اینکھ شامل شدن مزایای بیکاری

چگونھ می تواند باشد را تسھیل می کند.

Senجودهآی.وگوتیرسگونزالساس.ھانمایندهوگونزالسجی(سناتور٢١-١٠۶٠مجلسالیحھ● J Gonzales
and Reps S. Gonzales-Gutierrez and I. Jodeh:(ویزای"U"برایفدرالمھاجرتقانونطبقرامسیری

جنایات خاص فراھم می کند. متقاضیان واجد شرایط بایددستیابی بھ اقامت دائم قانونی برای مھاجران قربانی از
اینکھ فرد قربانی می باشد و یا فرد در تحقیقات یا پیگرددارای فرم گواھی از طرف مجریان قانون باشند مبنی بر
یکخواھد کرد کھ ھمھ ادارات اجرای قانون، گواھی را درقانونی جرم مفید بوده یا ھست. این الیحھ اطمینان حاصل

میتواند در نظر بگیرد مشخص میکند، اطالعات شخصیبازه زمانی مشخص کامل می کنند و ھمچنین عواملی را کھ
قربانیانبھUویزایمورددرقانونمجریانکھدھدمیاطمینانھمچنینوکند،میمحافظتمھاجرتمقاماتازرا

می گویند.

●SB Sensکراوئووایومککورمیککی.ھانمایندهومورنودی.ودنیلسونجی.(سناتورھا٢١-٠٨٧ J
Danielson and D. Moreno and Reps K McCormick and Y Caraveo(:کارگرانحقوقالیحھاین

است. این کار را از طریق آوردن کارگرانکشاورزی را صرف نظر از وضعیت مھاجرتی شخص گسترش داده
از آن برخوردار می شوند، انجام داده است - تضمینکشاورزی تحت ھمان حمایتھایی کھ بسیاری از کارگران دیگر
وحق مرتب کردن، داشتن بازدیدکننده در خانھ کارمنداندستمزد حداقلی و دسمتزد اضافھ کار، وقت غذا و استراحت،

دسترسی بھ محافظت از سالمتی و اضافھ کار.
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