معرفة الحقائق الخاصة مبصطلح العبء االجتامعي ()public charge
برنامج اإلعانات ونظام الهجرة وأرستك

تشتمل األخبار الخاصة بالتغيريات املقرتحة عىل القاعدة واملتعلقة باستخدام تطبيقات برنامج اإلعانات ونظام الهجرة عىل الكثري من املهاجرين وأرسهم الذين تعرتيهم
مخاوف من الدخول يف برامج شبكة األمان ،مثل :برنامج معونة التغذية التكميلية ( ،)Supplemental Nutrition Assistance Programو SNAPالذي كان يُعرف
باسم طوابع الغذاء ( ،)food stampsوبرنامج أوريجون للصحة ( ،)Oregon Health Planوما إىل ذلك.
تتخل عن اإلعانات الهامة التي تكون أرستك يف حاجة إليها ،مثل
ال ينطبق مصطلح العبء االجتامعي ( )public chargeعىل كثري من إعانات وفئات املهاجرين .ال َّ
املعونة الغذائية والرعاية الصحية ،عىل أساس من الشائعات والخوف .عليك أن تبحث عن املعلومات الصحيحة حتى ميكنك القيام باالختيار األنسب لك وألرستك.

حقائق رسيعة عن مقرتح إدخال تعديل عىل صفة
العبء االجتامعي (:)Public Charge
 .1ال ينطبق العبء االجتامعي عىل كل الناس.
تع َّرف عىل كيفية تطبيق القاعدة عليك.

تتخل عن الخدمات التي تحتاجها أرستك بسبب الخوف .اعرف
 .2ال َّ
الحقائق قبل اتخاذ القرارات.

 .3أنت لست وحدك.

فاملحامون املتخصصون يف الهجرة ومقدمو الخدمات القانونية والرشكاء
يف املجتمع متاحون لإلجابة عن أسئلتك واتخاذ أفضل القرارات ألرستك:
•قم بالتواصل مع أحد املحامني املتخصصني يف
شؤون الهجرةبأسئلة عن خيارات الهجرة واإلعانات
العامة .ميكنك العثور عىل مساعدة قانونية عىل
./oregonimmigrationresource.org/resources
•قم بالتواصل عىل الرقم الساخن لربنامج
 Oregon’s Public Benefitsبأسئلة عن اإلعانات
والتسجيل.1-800-520-5292 :

 .4لن تطبق القاعدة املقرتحة بأثر رجعي.

وحينام تصبح ،وإذا أصبحت ،سياسة فعلية ،فإنه سوف يكون لألرس
متسع من الوقت للقيام باالختيار الصحيح ملن يحبونهم .ويف نفس
الوقت ،ميكن أن تجعل اآلخرين يستمعون إىل صوتك من خالل عملية
التعليق الجامهريي عىل املقرتح.

ما هو مصطلح العبء االجتامعي (،)Public Charge
وما الذي ميكن تغيريه؟
إن مصطلح العبء االجتامعي ( )public chargeهو املصطلح املستخدم
من ِقبل موظفي ومسؤويل إدارة الهجرة لإلشارة إىل األشخاص الذين
يعتمدون بصورة أساسية عىل املعونة النقدية الحكومية ،مثل املعونة
املؤقتة لألرس الفقرية ،من أجل الدعم املعييش لهم .إن حمل صفة عبء
اجتامعي ( )public chargeميكن أن يؤثر يف أهلية شخص ما للحصول
عىل بطاقة خرضاء (جرين كارد) أو تأشرية دخول.
ويف ظل القواعد الحالية ،تؤدي هذه اإلعانات فقط  mayإىل تقرير صفة
العبء االجتامعي (.)public charge
•دخل الضامن اإلضايف ()SSI
•املعونة املؤقتة لألرس الفقرية ()TANF
•الرعاية الطويلة األجل يف مؤسسة ما ،مدفوعة من ِقبل
الحكومة
تقرتحالحكومة الفيدرالية إدخال تعديل عىل تعريف العبء االجتامعي
( )public chargeميكن أن يوجِد تبعات تتعلق بالهجرة لبعض األفراد
الذين يشملهم برنامج معونة التغذية التكميلية (Supplemental
 ،)Nutrition Assistance Program) (SNAPوبرنامج أوريجون للصحة
( ،)Oregon Health Plan) (OHPوالخدمات األخرى.
وميكن أن يؤثر هذا التغيري يف الكثري من األرس التي تبحث عن إقامة،
غري أنه ما زال مجرد اقرتاح .ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات عن
االقرتاح عىل املوقع:
.protectingimmigrantfamilies.org

الذي يجب أن تعرفه:

القواعد مل تتغري بعد ملن يتقدمون بطلب بطاقات خرضاء وسوف يحرضون املقابالت الخاصة بإقاماتهم يف الواليات املتحدة األمريكية .ال تطبق معظم اإلعانات (مثل
الرعاية الصحية واملعونة الغذائية وبرنامج  WICوإعانة السكن ،وغريها الكثري) اليوم بالنسبة لحاميل صفة العبء االجتامعي (  .)public chargeوتطبق قواعد
مختلفة عىل أولئك الذين يسعون للحصول عىل تأشرية دخول من خارج الواليات املتحدة األمريكية .ملعرفة املزيد ،عليك التحدث إىل أحد املحامني املتخصصني يف قضايا
الهجرة.
وال تطبق القاعدة الخاصة بالعبء االجتامعي عىل كثري من أنواع املهاجرين .فالالجئون وحاملو البطاقات الخرضاء والناجون من جرائم معينة واملهاجرون اآلخرون ال
تشملهم قواعد العبء االجتامعي ( )public chargeبرصف النظر عن التغيريات املقرتحة .وميكن االطالع أدناه عىل قامئة كاملة بالفئات املعفاة.
ال تخضع قامئة املهاجرين هذه لقواعد العبء االجتامعي (.)public charge
إن هذه الفئات معفاة من اختبارات العبء االجتامعي ( )public chargeمبوجب القانون وسوف تبقى معفاة مبوجب أي قواعد جديدة.
•الالجئون والحاصلون عىل لجوء سيايس
•حاملو البطاقات الخرضاء املتقدمون بطلبات للحصول عىل اإلقامة بالواليات املتحدة األمريكية
•بعض األفراد املوجودين بالواليات املتحدة األمريكية برشوط خاصة
•مقدمو االلتامسات مبوجب قانون العنف ضد املرأة ()VAWA
•املهاجرون األمريكيون اآلسيويون
•أفراد القوات املسلحة العاملون أو الجنود االحتياط ،وأزواجهم وأوالدهم
•حاملو التأشرية  Tأو ( Uالناجون من جرائم التهريب أو العنف األرسي أو غريها من الجرائم)
•أحداث املهاجرين املعينني
•القادمون من كوبا أو نيكاراجوا أو هاييتي
•املتقدمون بطلبات التسجيل (بالواليات املتحدة األمريكية قبل )1972
•بعض أطفال املهاجرين الذين دخلوا الواليات املتحدة األمريكية للتبني

ما الذي ميكنك أن تفعله:

تتخل عن اإلعانات الهامة التي تكون أرستك يف حاجة إليها عىل أساس من الشائعات والخوف .إن القواعد الجديدة مل تدخل حيز التنفيذ بعد وقد ال يكون لها أي
ال َّ
أثر عليك .استرش حتى ميكنك القيام باالختيار املناسب لك وألرستك.
ابحث عن املعلومات الصحيحة وتكلم عن التغيريات الحقيقية .وإذا ما تغريت القواعد بالفعل ،فإنه سوف يكون لديك وقت قبل رسيان القواعد الجديدة .تابع.
 oregonimmigrationresource.orgو protectingimmigrantfamilies.orgملعرفة أحدث األخبار ومن أجل أن يستمع اآلخرون إىل صوتك.

محام متخصص يف قضايا الهجرة/oregonimmigrationresource.org/resources :
ابحث عن ٍ
قم باالتصال عىل الرقم الساخن لربنامج  1-800-520-5292. : Oregon’s Public Benefits
املعلومات مقدمة من أوريجون لحامية أرس املهاجرين ( :)Protect Oregon’s Immigrant Familiesوهو تجمع يتضمن كوزا أوريجون ( ،)Causa Oregonوإنوفيشن لو الب
( ،)Innovation Law Labوالتينو نتورك ( ،)Latino Networkوأوريجون فود بنك ( ،)Oregon Food Bankوناشونال لويارز جيلد بورتالند (.)National Lawyers Guild Portland

