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ي لعام  اليزال
ي  لعبء ا س�اسة  اساس هو  1999التوج�ه الم�داين ي مراجعتهم لطل   �عتمدها العام الحال�ة اليت

بات الحصول ع�  مسؤو�ي الهجرة �ن
العامة، مثل برامج الصحة والتغذ�ة واإلسكان، لن �كون له   مساعداتاإلقامة القانون�ة الدائمة. يوضح هذا التوج�ه أن استخدام معظم برامج ال

 تأث�ي ع� وضع الهجرة للفرد. 
 

ي الالعبء العام هو الشخص الذي �عتمد �شكل أسا�ي ع� الحكومة للحصول عما هو العبء العام؟ 
  مساعدات� الدعم، إما عن ط��ق تل�ت

    . االمد البع�د  ع� ع� نفقة الحكومة  االعتماد  النقد�ة للحفاظ ع� الدخل، أو من خالل
 

ي ذلك سّنه ودخله وصحته وتعل�مه أو مهاراته، 
ي جميع ظروف الشخص، بما �ن

التخاذ قرار �شأن العبء العام، �قوم مسؤولو الهجرة بالنظر �ن
ا بصورة أساس�ة ع�  و االسناد ووضع أ�ته و�قرار كف�له ف�ما �خص الدعم  ا ف�ما إذا كان الشخص معتمد� . كما تم التوضيح أدناە، قد ينظروا أ�ض�

. إذا قرر مسؤولو الهجرة أن الشخص من ساعدم ي
ي الما�ن

ا  المرجحات معينة �ن ا عام� ي المستقبل أن �صبح عبئ�
، ف�مكنهم رفض السماح لهذا  �ف

ا بحالة اإلقامة القانون�ة الدائ ي ُ�س� رسم��  . )LPRمة (الشخص بالقدوم إ� الوال�ات المتحدة أو رفض طلبه للحصول ع� بطاقة الج��ن كارد، واليت
 

ي المقام األول ع� المهاج��ن من أفراد األ�ة الذين يتقدمون بطلب للحصول ع� بطاقات الج��ن كارد أو يتقدم
ون بطلب للدخول  تؤثر رسوم العبء العام �ن

ن من العبء العام.  الوال�ات المتحدة.  إ�  العد�د من فئات المهاج��ن معفيني
 
 

 لفئات المهاج��ن التال�ة:  للعبء العام  فحصال يوجد 
 الس�اسيون   الالجئون ●
   الالجئون ●
ا  ● ن وحاملوها (االتجار   Tأو  Uمقدمو طلبات ف�ي

 باألشخاص أو ضحا�ا الجرائم) 
 VAWAمقدم التماس بموجب  ●
األشخاص الحاصلون أو الذين �سعون للحصول   ●

 ). بالقا��ن الخاصة  رةجاله (حالة  SIJSع� 

عندما �قوم المهاجر بتقد�م طلب لما   للعبء العام  فحصال يوجد 
 :  ��ي
 جنس�ة الوال�ات المتحدة  ●
 تجد�د بطاقة الج��ن كارد  ●
(طلبات تقد�م أول�ة   DEDأو   TPSأو  DACAلجوء  ●

 تجد�د) الو 

 

ا.  ن من فحص العبء العام  تثناءاتاس قائمة كاملة منع�  للحصول  العد�د والم��د من فئات المهاج��ن معفيون أ�ض� �مكن  المهاج��ن المعفيني
 . هنا  يها العثور عل 

 
ي  فحصللحصول ع� ،    WWW.KEEPYOURBENEFITS.ORG قم ب��ارة

 . ومخصص مجايف

 أ العبء العام؟  ينطبقن ع� مَ 

https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/d/2019-17142/p-2859
http://www.keepyourbenefits.org/
http://www.keepyourbenefits.org/
http://www.keepyourbenefits.org/


 
 

 

 
 

ي سيتم النظر فقط  
ي يتلقاها    المساعدات  �ن الدائمة. إدارة  اليت القانون�ة  ي   DHSالشخص الذي يتقدم بطلب الحصول ع� حالة اإلقامة 

ال تنظر �ن
المتلقاة �ي المصدر الوح�د لدخل األ�ة. معظم األشخاص   المساعداتأو أعضاء األ�ة اآلخ��ن إال إذا كانت    افراد المستخدمة من ِقبل    المساعدات

امج. الذين يتقدمون بطلبات الحصول ع�  ن لهذە ال�ب  الج��ن كارد عن ط��ق عائالتهم ال �كونون مؤهلني

ي 
 التال�ة فقط عند إجراء فحص العبء العام لعدم المقبول�ة:  المساعداتإذا انطبق العبء العام ع� فرد ما، فسيتم النظر �ف

ي تهدف إ� دعم الشخص. يتضمن هذا دخل الضمان    المساعدات ● )، والمعونة المؤقتة للعائالت  SSI(  االجتما�ي النقد�ة الشه��ة اليت
 )، و�رامج المعونة النقد�ة ع� مستوى الوال�ة. TANFالمحتاجة (

    . االمد البع�د  ع�  ع� نفقة الحكومةاالعتماد  ●

ي  DHSلن تنظر إدارة 
ي فحص العبء العام:  المساعدات�ف

 التال�ة �ف
ن الص�ي لألطفال (  Medicaid، و�رنامج  Medicaidبرنامج   ● التأمني )، و�رامج الرعا�ة المحل�ة  CHIPلحاالت الطوارئ، و�رنامج 

ن الذي   ي ذلك إعانات للتأمني
ها من برامج التغط�ة الصح�ة، بما �ن وع� مستوى الوال�ة (للخدمات غ�ي الرعا�ة ط��لة األجل)، وغ�ي

اؤە من خالل   رىدالت الرعا�ة الصح�ة األخ تبا و   Healthcare.govيتم �ش
● ) التكم�ل�ة  الغذائ�ة  المساعدات  برنامج  مثل  التغذ�ة  واألطفال  SNAPبرامج  للنساء والرضع  الخاصة  التكم�ل�ة  التغذ�ة  و�رنامج   ،(

)WIC .و�رامج وجبات الغداء المدرس�ة، و�نوك الطعام ،( 
 ) واإلسكان العامSection 8( الثامنبرامج اإلسكان المدعوم، مثل الفصل  ●
ي ل الدعم   ●

وين ي  P-EBTأثناء الجائحة (  لمساعداتالمتعلق بكوف�د مثل التح��ل اإلل��ت
ي اإلضا�ن �يب �ة، والخصم ال�ن ن )، والمدفوعات التحف�ي

ي حاالت الطوارئ، والم��د 
 للطفل، ومعونة اإل�جار �ن

 برامج المعونات غ�ي النقد�ة األخرى ع� مستوى الوال�ة  ●
ن  المساعدات    ● النقد�ة المستندة إ� العمل أو المكتسبات بما ذلك الضمان االجتما�ي والتقاعد والمعاش ومخصصات المحار�ني

 القدا�. 

 

ي إدارة 
ي ذلك إقرار الدعم الخاص  DHSإذا انطبق فحص العبء العام ع� فرد ما، فسينظر المسؤولون �ن

ي كافة ظروفه عند مراجعة طلبه، بما �ن
�ن

ي العادة فرد من األ�ة   -ار الدعم هو عقد يوقعه ال�ف�ل به. إقر 
ا بالموافقة ع� تحمل المسؤول�ة المال�ة عن هذا الفرد الذي ينتقل   - وهو �ن إقرار�
ي الوال�ات المتحدة بصورة دائمة. 

 إ� الع�ش �ن

ي وضع الفرد ا 
امج المذكورة أعالە، فسينظر مسؤولو الهجرة �ن ي حيت لو قام شخص باستخدام ال�ب

ا �ن ا عام� ل�امل عندما �قررون ف�ما لو س�كون عبئ�
ي مجرد عن� واحد ف�ما �خص فحص العبء العام لعدم المقبول�ة، و�مكن أن 

ي الما�ن
المستقبل أم ال. �عت�ب استخدام المخصصات العامة �ن

 : ي
ا �ن  تط�ن عل�ه العوامل اإل�جاب�ة. ينظر فحص العبء العام أ�ض�

 الدخل  ●
 العمل  ●
 التعل�م  ●

 الصحة  ●
 الحالة األ��ة  ●
 إقرار الدعم  ●

 

العامة �سبب العبء العام أو المساعدات    برامج نو�ي �شدة أن �س� المهاجرون إ� الحصول ع� مشورة قانون�ة موثوقة قبل اال�سحاب من
ي للمهاجر. تتوفر معلومات وموارد 

ا ع� الوضع القانوين ي معظم الحاالت لن يؤثر استخدام المخصصات العامة سلب�
 مخاوف �شأن وضع الهجرة؛ �ن

 . هنا محّدثة بالم��د من اللغات  

 
 WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIES.ORGموارد، اذهب إ� للم��د من ال

 الظروف جمال�ةأ ج

ي يتم النظر فيها؟ات ساعدالمما �ي 
 ب اليت

https://protectingimmigrantfamilies.org/
http://www.protectingimmigrantfamilies.org/
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