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پریکړو او د عامه ګتو کارولو کې د فدرالي بدلونونو په اړه اوسني معلومات چمتو کوي.  وروستی قانون کسانو ته متحده   “عامه چارج”دا الرښود د 
ونکي کیدو لپاره غوښتنه کوي )چې ورته د ګرین کارت لرونکي هم  ایاالتو ته د ننوتلو اجازه ورکولو او یا دا چې کله دوی د یو قانوني دایمي اوسید

وایي( په اړه د کډوالۍ فدرالي چارواکو لخوا د عامه ګتو رسید په پام کې نیولو وړتیا محدودوي. 

مهرباني وکړئ د تازه شوي   نافد کیږي. 2022، 23وروستې قانون په دسمبر کې خپور کړ.   2022، 9فدرالي دولت دا وروستی حکم په سپتمبر 
او عامه چارج ووینئ.  په ال عمومي توګه د دې وروستي قانون  ویب پاڼه (USCIS)دمتونو خد متحده  ایاالتو د تابعیت او د کډوالۍ معلوماتو لپاره 

د کالیفورنیا د ټولنیز خدمتونو په ویب پاڼهپه اړه د نورو پوښتنو لپاره، د غیر انتفاعي سارمانونو چې د کسانو سره د مرستې کولو وړتیا لري لیسټ 
کې شتون لري.

کډوال اوس کولی شي د کډوالۍ د ویرې پرته روغتیایي پاملرنې، د خوړو او کور ابادولو مالتړ، او ډیری نورو عامه ګتو ته السرسی  
ولري.   

ډیری عامه ګتې په پام کې د نیولو څخه ایستل شوي دي .1

مخکینی یا اوسنی رسید په   یواځېکې د الندې عامه ګټو  د عامه چارج وروستی قانون فدرالي دولت ته اجازه ورکوي چې د خپلې عامه چارج بیاکتنه
پام کې ونیسي.  

:  (SSI)د امنیت اضافي )یا بشپړونکی( عاید .1
پېژندل کیږي( الندې د عاید دوام لپاره نغدي مرسته؛   CalWORKs، چې کالیفورنیا کې په TANFد اړمنو کورنیو لپاره د لنډمهاله مرستې ).2
ویلی شي(؛ یا  “عمومي مرسته”د عاید دوام لپاره د ایالتي، قبیلوي، سیمه ییز، یا ځایي نغدي ګټو برنامې )چې اکثره ورته .3
د دولت په لګښت اوږد مهاله بنسټیزه پاملرنه. )د مثال په توګه، د یو ماهر نرسنګ کور کې(. .4

کړي.   ونهوال باید د عامه چارج په اړه هیڅ اندیښنه ډیری کډ.2

 عامه چارج په هر چا نه پلي کیږي.  قانوني مستقل اوسیدونکي )ګرین کارت لرونکي( او ډیری نور کډوال د عامه چارج څخه معاف دي.  د معاف
ګړې ویزې لرونکي، هغه څوک چې د لنډمهاله خوندي شوي کډوال ډله کې شامل دي، مګر محدود نه دي، کډوال، پناه غوښتونکي، د کډوالۍ د ځان 

غیر کډوال )د انساني قاچاق او ځیني نورو جرمونو قربانیان(، او د  Uاو  Tحالت لپاره غوښتنه یا بیا نوم لیکنه کوي، ځانګړي کډوال ځوانان، 
تي  میرمنو وړاندې د تاوتریخوالي قانون الندې په خپله عارض شوی کس، او همدارنګه ځیني هغه چې د کیوبا یا هیټي څخه راننوتي وي.  د  وروس

و لپاره وړ وي، د ځیني اوسنیو افغان او یوکرایني پېرول )لنډمهاله قانوني قانون الندې، ،ځیني هغه کسان چې د فدرالي کډوالو د بیا میشت کیدو ګټ
ږي.  استوګنه( ترالسه کونکو په شمول، به بیا هم د عامه چارج تابع وي، مګر د دوی د بیرته میشت کیدو ترالسه شوې ګټې به پام کې نه نیول کی

ول کیږي.  نی نهد کورنۍ د غړو له خوا کارول شوي عامه ګټې په پام کې .3

ام کې  د وروستي قانون الندې، کله چې فدرالي دولت د عامه چارج ټاکلو د برخې په توګه د عامه ګتو کارولو بیاکتنه کوي، دا یه یواځې هغه په پ
نیسي چې هغه کس ترالسه کړې وي چې د خپل حالت سمون لپاره غوښتنه کوي، یا د مستقیم غوښتونکي په توګه یا د ګتو د لیسټ شوي ترالسه  

د عامه چارج ټاکلو د برخې په توګه په   ستاسوکي په توګه.  دا په دې معنی چې ستاسو د کورنۍ هغه غړي به چې عامه برنامو ته السرسی لري کون
یي، نس  نهپام کې نه نیول کیږي.  د مثال په توګه، فدرالي دولت به هغه نغدي مرسته چې د متحده ایاالتو یو تبعه ماشوم ترالسه کړې وي په پام کې 

پداسې حال کې چې مور یا پالر یې د کورنۍ پر بنسټ عریضې له مخې ګرین کارت غواړي.  

د کالیوفورنیا د روغتیا او بشري خدمتونو اداره 

الرښود  چارج  عامه د
2022 سپتمبر 

( اچول کار په) کول پلي دې  د چې  کړی، صادر قانون وروستی  چارج عامه د دولت فدرالي: کول تازه

 دسمبر د قانون وروستې .  کوي لرې خنډونه السرسي د ته ګتو عامه لپاره کډوالو ډیری د او محدودوي

.کیږي نافد څخه 2022 ،23

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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دایمي  د اوږد مهاله فدرالي پالیسۍ الندې، فدرالي دولت ښایي د هغه کس ننوتل رد کړي چې د متحده ایاالتو تابعیت ونلري، یا هغه چې د قانوني 
یف  )د هغه کس په توګه تعر “عامه چارج”اسیدونکي حالت )ګرین کارت( سره سمون ولري، یا ټاکل کیږي چې احتمال لري هغه نارینه یا میرمن یوه 

ګټو د شوی وي چې د ژوند لپاره په بنیادي توګه په دولت متکي وي( شي د کس د ټولو شرایطو پر بنسټ.   په دغه ټاکلو )پریکړه کولو( کې د عامه 
ه چې د  رسید سربیره ځیني نور فکتورونه شامل دي، لکه عاید، عمر، روغتیا، د کورنۍ وضعیت، زده کړې او مهارتونه، مالي حالت، شتمنۍ، او، کل

تطبیق وړ وي، د یو سپانسر له خوا یو مالتړ کونکی سند )چې ورته د مالتړ بیانیه ویلی شي(.  

مخي ته   د عامه چارج وروستی قانون د عامه ګټو ډولونه په پام کې نیول محدودوي، تر څو ټیټ عاید لرونکو کډوالو لپاره د ګرین کارت ترالسه کولو
رو فکتورونه په پام کې ونیسي لکه زده کړې، عاید، او د مالتړ یوه بیانیه یا د فدرالي دولت سره یو تضمین جمع  باید نو  DHSخنډونه اسان کړي. 

په اتوماتیک  کول.  له همدې امله، د یو کډوال لخوا د دولت په لګښت د بنسټیزې پاملرني یا د عاید د دوام لپاره د نغذي مرستې اوږد مهاله کارول به 
ري چې ګنې عریضه کونکی احتمال لري یو عامه چارج شي. ډول دا پایله ونل

نیول کیږي.  نهروغتیایي پاملرنه، خواړه، او ډیری نورې عامه ګټې د عامه چارج مقصدونو لپاره په پام کې 

وروستی قانون واضح کوي چې د عامه ګټو د ډیری وو برنامو کارول به پام کې نه نیول کیږي: 

SNAPکال فریش )د خوړو ترالسه کولو کوپن( یا •

د ښوونځي خواړه•

• Medi-Cal  یاMedicaid )د اوږد مهاله بنسټیزې پاملرنې )چې ورته یو ماهر نرسنګ کور هم ویل کیږي( پرته(

د کالیفورنیا پوښل شوي مرستې )تخصیصې( •

( Medicare)میډي کیر •

 19-معاینه/درملنه کول لکه کوویډد ټولنیزو ناروغتو لپاره معافیت یا •

د کور دننه د مالتړ کونکي خدمتونو برنامه•

برخي مرسته 8د فدرالي عامه کور ابادولو او د •

برنامه WICدکالیفورنیا د میرمنو، نوي زیږیدلي کوچنیانو او ماشومانو •

پاملرنې مرستهپه ناورین کې مرسته، په وبا کې مرسته، د بسنټیزو شیانو مرسته، د ماشوم د •

( EITC)یا د ترالسه شوي عاید د مالیې کریډټ  (CTC)د ماشوم د مالیې کریډټ •

بدلوي.  نه دا نوې پالیسۍ د عامه ګټو برنامو لپاره د وړتیا قوانین 

و لپاره نوې پالیسۍ په دې اړه بدلون نه راولي چې ایا کسان کولی شي د ګټو لپاره غوښتنه وکړي او ترالسه یې کړي.  د دې په اړه د نورو معلومات
 شئ الړ ته www.benefitscal.comووینئ یا  your local services agencyچې تاسو ښایي د کومو عامه ګټو وړ یاست 

هره کورنۍ توپیر لري، وړ قانوني مشوري لپاره ځان ورسوئ.

ن په  د اړوند کسانو او کورنیو لپاره مهمه ده چې خپل حقوق وپیژني او د کره معلوماتو سره ځانونه ځواکمن کړي تر څو وپوهیږي چې ایا دا قانو
ته   دوی اغیز کوي که نه.  که تاسو کومه پوښتنه لرئ، د کډوالۍ یا عامه ګټو یو وکیل کولی شي تاسو ته ستاسو د انفرادي وضعیت پر بنسټ تاسو

مشوره درکړي. که تاسو یا نور د یوې ځانګړې قضیې په اړه پوښتنې لرئ، مونږ تاسو هڅوو چې د قانوني مشورۍ لپاره یو وړ مسلکي کس ته ځان
ورسوئ. 

کې   د کالیفورنیا د ټولنیز خدمتونو د څانګې په ویب پاڼهد غیر انتفاعي سارمانونو چې د کسانو سره د مرستې کولو وړتیا لري یو لیسټ 
شتون لري.

https://www.cdss.ca.gov/county-offices
https://www.cdss.ca.gov/county-offices
www.benefitscal.com
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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