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ارائه می دهد. این قانون  و استفاده از مزایای عمومی را “سربار جامعه شدن”این راهنما اطالعات به روز شده در مورد تغییرات فدرال جهت تعیین

ا برای درنظر گرفتن دریافت مزایای عمومی جهت اعطای مجوز ورود افراد به ایاالت متحده یا زمانی که  نهایی، توانایی مقامات مهاجرت فدرال ر

آنها برای اقامت دائم قانونی )که به عنوان دارندگان گرین کارت نیز شناخته می شوند( درخواست می کنند، محدود می کند. 

برای کسب   به اجرا خواهد رسید. 2022دسامبر  23این قانون نهایی از تشر کرد. من 2022سپتامبر  9دولت فدرال این قانون نهایی را در  

ت مربوط به این قانون نهایی و سربار  دیدن کنید. برای سؤاال(USCIS)خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا  ،اطالعات به روز شده، از وب سایت

دسترس است.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

یا، در سایت اداره خدمات اجتماعی کالیفرنوبهای غیرانتفاعی واجد شرایط برای کمک به افراد در جامعه شدن به طور کلی، فهرستی از سازمان

بدون ترس از پیامدهای مهاجرت به مراقبت های بهداشتی، غذا و مسکن، و بسیاری از مزایای عمومی مهاجران اکنون می توانند 
دیگر دسترسی داشته باشند.

اکثر مزایای عمومی از در نظر گرفتن مستثنی هستند..1

به دولت فدرال اجازه می دهد تا در بررسی سربار جامعه شدن خود، دریافت قبلی یا فعلی مزایای   فقطقانون نهایی مربوط به سر بار جامعه شدن 

عمومی زیر را در نظر بگیرد: 

؛ (SSI) درآمد اجتماعی تکمیلی.1

نام دارد(.CalWORKs ، که در کالیفرنیاTANF)کمک نقدی برای حفظ درآمد تحت عنوان کمک موقت برای خانواده های نیازمند ).2

 شود(؛ یاای، سرزمینی یا محلی برای حفظ درآمد )که اغلب »کمک عمومی« نامیده می های مزایای نقدی ایالتی، قبیلهبرنامه.3

مراقبت درازمدت در یک مؤسسه به هزینه دولت. )مثالً در خانه سالمندان دارای خدمات پزشکی(. .4 

نگران سر بار جامعه شدن باشند. بایداکثر مهاجران اصاًل ن.2

 سر بار جامعه شدن برای همه اعمال نمی شود. ساکنان دائمی قانونی )دارندگان گرین کارت( و بسیاری از مهاجران دیگر از سربار جامعه شدن

رتی ویژه، کسانی که برای وضعیت  های مهاجر معاف شامل اما نه فقط محدود به پناهندگان، پناهجویان، دارندگان ویزای مهاجمعاف هستند. گروه

)قربانیان قاچاق انسان و برخی جرایم دیگر(   U و T کنند، نوجوانان ویژه مهاجرت، غیرمهاجراننام میکنند یا مجدداً ثبت حفاظت شده موقت اقدام می

که از کوبا و هائیتی وارد شده اند است. بر   و افرادی که تحت قانون خشونت علیه زنان درخواست شخصی ارائه داده اند، و همچنین برخی از افرادی

مشروط  اساس این قانون نهایی، افراد خاصی که واجد شرایط دریافت مزایای اسکان مجدد پناهندگان فدرال هستند، از جمله برخی از افراد آزاد شده

اند، در نظر گرفته نخواهد شد.ان مجدد دریافت کردهافغان و اوکراینی، همچنان مشمول سربار جامعه شدن خواهند بود، اما مزایایی که برای اسک

.نمی شودمزایای عمومی استفاده شده توسط اعضای خانواده در نظر گرفته .3

 

کند، تنها  تحت این قانون نهایی، زمانی که دولت فدرال استفاده از مزایای عمومی را به عنوان بخشی از تعیین سربار جامعه شدن خود بررسی می

موارد دریافت شده از سوی شخص متقاضی تعدیل وضعیت، چه به عنوان متقاضی مستقیم یا ذینفع ذکر شده برای دریافت مزایا، را در نظر خواهد

گرفت. این بدان معنی است که اعضای خانواده شما که به برنامه های عمومی دسترسی دارند به عنوان بخشی از تعیین سربار جامعه شدن در 

در نظر گرفته نمی شوند. به عنوان مثال، اگر والدین از طریق یک دادخواست مبتنی بر خانواده به دنبال دریافت گرین کارت باشند،   شماارتباط با  

. نخواهد گرفتدولت فدرال کمک های نقدی دریافتی توسط یک کودک با تابعیت ایاالت متحده را در نظر 

CALIFORNIA انسانی و بهداشتی خدمات اداره

راهنمای مربوط به سر بار جامعه شدن
2022سپتامبر  22

به روز رسانی: دولت فدرال یک قانون نهایی مربوط به سر بار جامعه شدن صادر کرده است که اجرای آنرا 
برای اکثر مهاجران از بین می برد. این قانون محدود کرده و موانع جهت دسترسی به مزایای عمومی را 

به اجرا خواهد رسید. 2022دسامبر  23نهایی از 

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
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احتمال زیاد وجود داشته باشد که شخص مربوطه »سربار جامعه« شود   بر اساس سیاست دیرینه فدرال، بر اساس کل شرایط فرد، در صورتی که

به عنوان شخصی تعریف می شود که اساساً برای امرار معاش به دولت وابسته است(، دولت فدرال می تواند ورود افراد غیر شهروند به )که 

این تعیین عالوه بر دریافت مزایای عمومی شامل عوامل متعددی  ایاالت متحده، یا تعدیل وضعیت اقامت دائم قانونی )کارت سبز( را ممنوع کند.

ها و در صورت لزوم، یک سند پشتیبان از طرف  ها، وضعیت مالی، داراییآمد، سن، سالمت، وضعیت خانوادگی، تحصیالت و مهارتمانند در

حمایت گفته می شود( است.  حامی یا اسپانسر )که به آن سوگندنامه

محدود می کند و موانع را برای مهاجران کم درآمد برای قانون نهایی مربوط به سربار جامعه شدن انواع مزایای عمومی در نظر گرفته شده را 

باید عوامل دیگری مانند تحصیالت، درآمد، و سوگندنامه حمایت یا ارسال اوراق قرضه با دولت فدرال  DHSدریافت کارت سبز کاهش می دهد.

به هزینه های دولتی یا کمک های نقدی برای حفظ   را در نظر بگیرد. بنابراین، استفاده یک فرد مهاجر از مراقبت های بلندمدت در یک مؤسسه

درآمد، به طور خودکار منجر به این نمی شود که متقاضی احتماالً به یک فرد سربار جامعه تبدیل شود. 

. نمی شوندمراقبت های بهداشتی، غذا، و بسیاری از مزایای عمومی دیگر برای مقاصد سربار جامعه شدن در نظر گرفته 

نهایی روشن می کند که استفاده از اکثر برنامه های منافع عمومی در نظر گرفته نخواهد شد: قانون 

• CalFresh or SNAP

غذا در مدرسه  •

•  Medi-Calیا Medicaid   به جز در مورد مراقبت های طوالنی مدت در یک مؤسسه )همچنین به عنوان خانه سالمندان دارای خدمات(

پزشکی نیز شناخته می شود(

Covered Californiaیارانه های  •

• Medicare

 COVID-19 های مسری مانندسازی یا آزمایش/درمان بیماریایمن •

برنامه خدمات پشتیبانی در منزل  •

Section 8مسکن عمومی فدرال و کمک  •

زنان، نوزادان و کودکان کالیفرنیا  WIC برنامه •

گیری، کمک های عمومی، کمک های مراقبت از کودکان کمک های مربوط به بالیا، کمک های مربوط به همه  •

 (EITC) یا اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (CTC) اعتبار مالیاتی کودک •

نمی دهد.خط مشی جدید قوانین واجد شرایط بودن برنامه های منافع عمومی را تغییر 

مورد اینکه بتوانند برای دریافت مزایای عمومی درخواست دهند و آنرا دریافت کنند خط مشی جدید تغییری نمی کند. برای کسب اطالعات بیشتر در  

بروید www.benefitscal.comمراجعه کنید یا به  آژانس خدمات محلی خودمزایای عمومی که ممکن است واجد شرایط آن باشید، به 

هر خانواده متفاوت است، برای مشاوره حقوقی صالحیت دار تماس بگیرید.

بفهمند آیا این قانون بر آنها تأثیر می  برای افراد و خانواده های مربوطه مهم است که حقوق خود را بدانند و با اطالعات دقیق به خود قدرت دهند تا 

ائه  گذارد یا خیر. اگر سوالی دارید، یک وکیل مهاجرت یا وکیل منافع عمومی می تواند بر اساس حقایق خاص موقعیت فردی شما به شما مشاوره ار

ا یک متخصص واجد شرایط تماس بگیرید. دهد. اگر شما یا دیگران در مورد یک مورد خاص سؤالی دارید، توصیه می کنیم برای مشاوره حقوقی ب

در دسترس است.  سایت بخش خدمات اجتماعی کالیفرنیا وبدر های غیرانتفاعی واجد شرایط برای کمک به افراد فهرستی از سازمان

https://www.cdss.ca.gov/county-offices
http://www.benefitscal.com/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://immigrantguide.ca.gov/
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