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فراد أسرھم یشعر بعض األشخاص بالقلق بشأن التقدم بطلب للحصول على مزایا عامة أل. تعرف على الحقائق، وضع خطة، وأخبر األصدقاء
ك على نحن نشجع. أنت لدیك حقوق في ھذا البلد بغض النظر عن مكان والدتك. المؤھلین، مثل األطفال، بسبب وضع الھجرة الخاص بھم

.معرفة المزید عن حالتك

ؤولو الھجرة یراجع مس. ھو مصطلح في قانون الھجرة یصف الشخص الذي یعتمد بشكل أساسي على الحكومة للحصول على الدعمالعبء العام 
دخل الفرد وعمره طلبات الحصول على التأشیرات والبطاقات الخضراء لتحدید ما إذا كان من المحتمل أن یصبح الشخص عبئًا عاًما، بناًء على

).عقد مع كفیل(وعدد أفراد األسرة والصحة والتعلیم والوظیفة وشھادة الدعم 

1
لعدید من ال یتأثر الالجئون وطالبو اللجوء وا. ال تنطبق قاعدة العبء العام على الجمیع

د من الناجین من االتجار بالبشر والعنف المنزلي والجرائم الخطیرة األخرى والعدی
ص أو األشخا(المقیمون الدائمون الشرعیون ". ألسباب إنسانیة"المھاجرین اآلخرین 

وا ما لم یغادریُجرون اختبار العبء العام ال ") البطاقات الخضراء"الذین یحملون 
.یوًما ویسعون إلعادة الدخول180الوالیات المتحدة ألكثر من 

الیة الفوائد التال. ال تؤثر معظم الفوائد العامة على حالة الھجرة الخاصة باألشخاص
:العبء العامتؤخذ في االعتبار فیما یخص قرار 

غذائیة برامج المساعدة في التغذیة واإلسكان بما في ذلك برنامج المساعدات ال•
وجبات التكمیلیة وبرنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرضع واألطفال وال

من قانون اإلسكان واإلسكان العام، 8المدرسیة والبند رقم 
لیة أو المدفوعات النقدیة لغرض معین مثل المساعدة في تكلفة الطاقة المنز•

رعایة األطفال،
اإلغاثة في حاالت الكوارث الطارئة، بما في ذلك المساعدة في الجوائح •

والعالج 19-مثل اختبار فیروس كوفید19-والمساعدة في ظل جائحة كوفید
ساعدة المالیة والم) شیكات التحفیز(واللقاحات وشیكات دفع التأثیر االقتصادي 

ئحة، لمرة واحدة وبرامج الغذاء مثل التحویل اإللكتروني للمنافع أثناء الجا
الخدمات المجتمعیة مثل بنوك الطعام والمالجئ،•
ال إذا وغیرھا من برامج الرعایة الصحیة إ" میدیكید"ال یتم النظر في برامج •

نین، كانوا یدفعون مقابل رعایة طویلة األجل، كما ھو الحال في دار رعایة المس
محاربین مثل الضمان االجتماعي ومزایا التقاعد وال" المكتسبة"المزایا والفوائد •

.القدامى
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:  فوائد ھيھذه ال. تؤخذ بعض المزایا والفوائد فقط في االعتبار في اختبار العبء العام
دخل المساعدة النقدیة التي تھدف إلى دفع نفقات المعیشة المستمرة، مثل•

الضمان اإلضافي أو المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة، و
رنامج أو أي ب" میدیكید"الرعایة المؤسسیة طویلة األجل التي یدفعھا برنامج •

.حكومي آخر
ثبات إذا كنت قد استخدمت ھذه البرامج المحددة في الماضي، فال یزال لدیك فرصة إل

في جمیع یجب على مسؤولي الھجرة النظر. أنھ من غیر المحتمل أن تصبح عبئًا عاًما
یتضمن ذلك عمرك . ظروفك عند مراجعة البطاقة الخضراء أو طلب التأشیرة

ي مھاراتك واألسرة التي تعولھا واألسرة الت/ وصحتك ودخلك ومواردك وتعلیمك 
.ستدعمك

ة الھجرة لن تؤثر الفوائد والمزایا غیر النقدیة التي یستخدمھا أفراد األسرة على حال
الفوائد یمكن ألفراد األسرة، بما في ذلك األطفال، التقدم للحصول على. الخاصة بك

نت إذا ك-ھناك استثناء واحد . والمزایا العامة التي تساعدھم على عیش حیاة كریمة
ألسر تعتمد على المساعدة النقدیة مثل دخل الضمان اإلضافي أو المساعدة المؤقتة ل

.كالمحتاجة التي یتلقاھا أفراد أسرتك، فیمكن اعتبارھا مصدر الدعم الوحید ل

موًما تحمي القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیات ع. معلوماتك الشخصیة محمیة
و خصوصیة األشخاص الذین یتقدمون بطلب للحصول على مزایا وفوائد عامة أ

لب معلومات یتعین على الطلبات المقدمة للبرامج العامة أال تط. یحصلون علیھا بالفعل
.  سھمعن حالة الھجرة لألشخاص الذین ال یتقدمون للحصول على مزایا وفوائد ألنف
قط یجوز لھیئات تقدیم الفوائد مشاركة المعلومات مع الھیئات الحكومیة األخرى ف

الالزمة یجب علیك تقدیم المعلومات. ألغراض تشغیل برامجھا، مع استثناءات محدودة
.الطلب فقطفي 

!المعرفة قوة. الحقائق، وضع خطةاعرف 

. احصل على فحص شخصي مجاني
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لى البطاقة إذا كنت ستتقدم بطلب للحصول ع. تعرف على المزید حول ما تعنیھ ھذه القاعدة بالنسبة لك
.  لى عائلتكالخضراء قریبًا، یجب علیك العمل مع محامیك لتحدید مدى تأثیر ھذه التغییرات علیك أو ع

:  علىخدمات بالقرب منكإذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة، فابحث عن 
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/.
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