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)  لقانونیةحالة اإلقامة الدائمة ا(یجب على بعض األشخاص الذین یتقدمون للحصول على البطاقة الخضراء 
لمحتمل أن ، والذي ینظر فیما إذا كان من ا"األعباء العامة"أو تأشیرة لدخول الوالیات المتحدة اجتیاز اختبار 

جمیع ظروف ینظر مسؤولو الھجرة في. یعتمد الشخص بشكل أساسي على الخدمات الحكومیة في المستقبل
فیل الشخص، بما في ذلك العمر، والدخل، والصحة، والتعلیم أو المھارات، والوضع العائلي، وإفادة الك

وضحة على المنافع العامة الوحیدة التي یتم أخذھا في االعتبار في اختبار األعباء العامة م. بالدعم أو العقد
:  النحو التالي

إذا كنت مؤھًال، فإن البرامج الحكومیة التالیة 
.وضع الھجرة وطلب الھجرة الخاص بكلن تؤثر على 

عامة قد تشعر بعض العائالت بالقلق من أن الحصول على المنافع ال
یمكن أن. یضر بفرصھم في الحصول على البطاقة الخضراء

لعامة تساعدك ھذه الوثیقة في معرفة المزید عن وضعك والبرامج ا
.التي لن تؤثر على وضعك كمھاجر

oى برنامج میدیكید وبرامج الرعایة الصحیة األخر
)باستثناء الرعایة المؤسسیة طویلة األجل(
o برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة)SNAP(
oاإلسكان العام
o 19-كوفید(اختبار فیروس كورونا المستجد  (

والعالج واللقاحات
oة مدفوعات التأثیر االقتصادي الناجم عن الجائح

)شیكات التحفیز(

oةالمساعدة المالیة لمرة واحدة المتعلقة بالجائح
o االئتمان الضریبي على الدخل المكتسب

واالئتمانات الضریبیة لألطفال
oع برنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرض

)WIC(واألطفال 
o برنامج التأمین الصحي لألطفال)CHIP(
oلفةوجبات غداء مدرسیة مجانیة أو منخفضة التك
oبنوك الطعام أو المالجئ

ما ھي األعباء العامة؟

oضمان ومن األمثلة على ذلك دخل ال. برامج المساعدة النقدیة التي توفر مدفوعات مستمرة
، والمساعدة العامة)TANF(، والمساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة )SSI(اإلضافي 

oرعایة مؤسسیة طویلة األمد على نفقة الحكومة
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الت ھل تتقدم بطلب للحصول على الحاالت التالیة أو لدیك إحدى الحا
، أو حالة Tأو U، أو تأشیرة )TPS(الحالة المحمیة المؤقتة : التالیة

؟ اللجوء السیاسي أو حالة الالجئ، أو حالة المھاجر الخاصة باألحداث
ذه إذا كان لدیك بالفعل أي من ھ. تنطبق علیك قاعدة العبء العامال 

ھذه، الحاالت أو بصدد التقدم بطلب للحصول على إحدى حاالت الھجرة
.  ھافیمكنك االستمرار في استخدام أي برامج حكومیة تكون مؤھًال ل

قد یتم ة؟ ھل تخطط لتقدیم طلب للحصول على البطاقة الخضراء العائلی
المزایا الوحیدة التي یتم أخذھا في. تطبیق قاعدة األعباء العامة

التي برامج المساعدة النقدیة: االعتبار في اختبار األعباء العامة ھي
، )SSI(دخل الضمان اإلضافي : مثل(تقدم مدفوعات مستمرة 

)  ، والمساعدة العامة)TANF(والمساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة 
نین والرعایة المؤسسیة طویلة األجل كما ھو الحال في دار رعایة المس

ھجرة قبل بالتحدث إلى محامي النوصیك . التي تدفع تكلفتھا الحكومة
.  تقدیم أي طلب متعلق بالھجرة

عدة ال تنطبق علیك قاھل أنت وأفراد عائلتك مواطنون أمریكیون؟ 
تكون یجب أن تستمر في التسجیل في البرامج التي. العبء العام

.مؤھًال لھا

قاعدة ال تنطبقھل لدیك أنت وأفراد أسرتك بطاقات خضراء بالفعل؟ 
طلب األعباء العامة علیك عند تجدید بطاقتك الخضراء أو التقدم ب

ت البالد ومع ذلك، قد یتم تطبیقھا إذا غادر. لتصبح مواطنًا أمریكیًا
من الجید التحدث مع محامي الھجرة إذا كنت . أشھر6ألكثر من 

.  تخطط للقیام برحلة طویلة خارج الوالیات المتحدة
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