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 . 2021أغسطس  11ھذه المعلومات حدیثة ودقیقة اعتباًرا من 

 

 ما ھو الشخص العالة على المجتمع؟ .1
"الشخص العالة على المجتمع" ھو مصطلح یستخدم في قانون الھجرة لوصف شخص من المرجح أن یعتمد على اإلعانات الحكومیة  

 للحصول على الدعم. 
 

) لتحدید من سیسمحون لھم  USCISالمجتمع" ھو اختبار تستخدمھ خدمات المواطنة والھجرة في الوالیات المتحدة ("الشخص العالة على 
والمعروفة   - )  LPRبدخول الوالیات المتحدة، ومن یمكنھم تجدید تأشیرات مؤقتة معینة، ومن یمكنھم الحصول على اإلقامة الدائمة القانونیة (

تنطبق قاعدة الشخص العالة على المجتمع على التماس اإلقامات الدائمة القانونیة للحصول على   ال مالحظة: الخضراء.أیًضا باسم البطاقة 
 الجنسیة األمریكیة. 

 
 متى تستخدم الحكومة الفیدرالیة اختبار الشخص العالة على المجتمع؟  .2

، وفي مواضع محددة خالل  10القانونیة، راجع السؤال رقم تنطبق قاعدة الشخص العالة على المجتمع على عدد محدود من حاالت الھجرة 
 مسار الھجرة فقط. 

 
 بشكل عام، تنطبق قاعدة الشخص العالة على المجتمع في الحاالت التالیة: 

 قیام الشخص بتقدیم طلب لدخول الوالیات المتحدة  •
 قیام الشخص بتقدیم طلب تعدیل وضع الھجرة الخاص بھ لیصبح إقامة دائمة قانونیة •
 عندما یكون لدى الشخص إقامة دائمة قانونیة ویعود إلى البالد بعد مغادرة الوالیات المتحدة ألكثر من ستة أشھر متتالیة •

 
 ھل تغیرت قاعدة الشخص العالة على المجتمع؟  .3

اختبار الشخص العالة على  ، في ظل إدارة ترامب، وسعت الحكومة الفیدرالیة قائمة البرامج التي یمكن اعتبارھا ضمن  2019في عام 
 . 2019) قاعدة الشخص العالة على المجتمع المطبقة في عام DHSوزارة األمن الداخلي (  ألغت، 2021ومع ذلك، في عام  المجتمع.

 
تقلیل  ، تبحث إدارة بایدن إجراء تحدیثات على قاعدة الشخص العالة على المجتمع والتي من شأنھا 2021اعتباًرا من أغسطس  مالحظة:

 سیراقب مكتب السیاسات عن كثب ویقدم تحدیثات حسب االقتضاء.  مخاوف المھاجرین المتعلقة بالوصول إلى اإلعانات العامة في المستقبل. 
 

 ماذا یعني ذلك بالنسبة للمھاجرین؟  .4
 یمكن للمھاجرین استخدام برامج الصحة والتغذیة واإلسكان المؤھلون لھا ھم وأسرھم بأمان. •
من برنامج قسائم اختیار   8، أو اإلسكان الحكومي، أو القسم CalFreshأو  Medi-Calیتم النظر في استخدام المھاجرین لبرنامج  لن •

 السكن عند التقدیم للحصول على وضع اإلقامة الدائمة القانونیة أو الدخول إلى الوالیات المتحدة. 
، بما في ذلك اللقاحات، ألغراض تتعلق بالشخص العالة  19- للمھاجرین من كوفیدیتم النظر في العالج الطبي أو الخدمات الوقائیة  لن •

 على المجتمع.
 

 ما ھي البرامج التي سیستمر أخذھا بعین االعتبار في اختبار الشخص العالة على المجتمع؟  .5
لتي سیتم أخذھا بعین االعتبار في إطار  ا البرامج الوحیدةإذا تقدمت بطلب للحصول على إقامة دائمة قانونیة أو الدخول إلى الدولة، فإن 

 اختبار الشخص العالة على المجتمع ھي كالتالي:
 )SSI) ودخل الضمان التكمیلي (GAوالمساعدة العامة ( CalWORKsبرامج المساعدات النقدیة، مثل  •
 Medi-Calالرعایة المؤسسیة طویلة األجل التي یدفع ثمنھا برنامج  •

 
اإلعانات وحدھا إلى التقریر بشكل تلقائي بأنك من المحتمل أن تصبح من األفراد الذین ینطبق علیھم قاعدة الشخص  لن یؤدي استخدام ھذه 

 ولكنھ مجرد عامل واحد من عدة عوامل یتم أخذھا في االعتبار عند اتخاذ القرار. العالة على المجتمع.
 

 ھل ھذا صحیح؟  یكون من الصعب علّي الحصول على إقامة دائمة قانونیة.، فقد CalFreshسمعت أنني إذا تلقیت إعانة من برنامج  .6
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 في االعتبار في اختبار الشخص العالة على المجتمع.  CalFreshال، ال یتم أخذ إعانات 

 
  حیح؟ھل ھذا ص  ، فقد یكون من الصعب علّي الحصول على إقامة دائمة قانونیة.Medi-Calسمعت أنني إذا تلقیت إعانة من برنامج  .7

 في االعتبار في اختبار الشخص العالة على المجتمع. Medi-Calال، ال یتم أخذ إعانات 
 

سمعت أنني إذا كنت أعیش في مسكن حكومي أو تلقیت قسیمة سكن أو أي مساعدة أخرى في اإلیجار، فقد یكون من الصعب علّي   .8
 ھل ھذا صحیح؟  الحصول على إقامة دائمة قانونیة.

أخذ العیش في مسكن حكومي، أو تلقي قسیمة سكن، أو أي مساعدة أخرى في اإلیجار في االعتبار في اختبار الشخص العالة على  ال، ال یتم 
 المجتمع.

 
ماذا لو لم أحصل على أي إعانات ولكن أطفالي یحصلون علیھا. ھل سیؤثر استخدامھم لھذه اإلعانات على طلبي للحصول على إقامة   .9

 قانونیة؟ دائمة 
 ال، لن تؤثر اإلعانات التي یتم الحصول علیھا نیابة عن األطفال على طلب الفرد للحصول على اإلقامة الدائمة القانونیة. 

 
  ھل تنطبق قاعدة الشخص العالة على المجتمع النھائیة على جمیع المھاجرین؟ .10

 : المعفاةال، فیما یلي قائمة بالفئات 
 األمریكیة الحاصلون على الجنسیة  •
  المقیمون الدائمون القانونیون •
  الالجئون وطالبو اللجوء  •
 الوضع الخاص للمھاجرین األحداث  •
 Tوتأشیرة  Uحاملو تأشیرة  •
مقدمات االلتماسات الذاتیة بموجب قانون العنف ضد المرأة   •

)VAWA ( 

 )DACAالقرار المؤجل للواصلین أطفاالً ( •
 ) TPSوضع الحمایة المؤقتة ( •
 خاصون األفغان والعراقیونالمھاجرون ال •
 األفراد الذین حصلوا على اإلعانة بموجب:  •

o ) قانون االعتمادات الموحدةCAA ( 
o   قانون تعدیل نیكاراغویون وإغاثة أمریكا الوسطى

)NACARA( 
o   قانون عدالة المھاجرین الالجئین الھایتیین

)HRIFA( 
) تشجیع العمالء والعامة على االتصال بخط االستشارات  SSAالخدمات االجتماعیة ( تواصل وكالة  كل حالة ھجرة فریدة وال مثیل لھا.

، إذا كانت لدیھم أسئلة حول كیفیة تأثیر استخدام اإلعانات العامة  5554-551 (800) 1والمساعدات القانونیة المجانیة لمنطقة باي على الرقم  
 اللغات.یتوفر الدعم بجمیع  على وضع الھجرة الخاص بھم.

 
 ھل یتم استخدام اختبار الشخص العالة على المجتمع إذا قدم شخص طلبًا للتجنس (الحصول على الجنسیة)؟ .11

 ال، ال تنطبق قاعدة الشخص العالة على المجتمع على طلبات التجنس (الحصول على الجنسیة). 
 

 أتوجھ بأسئلتي لمن؟  للحصول على اإلعانات العامة.لدي أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بي وما إذا بإمكاني تقدیم طلب  .12
تشجع وكالة الخدمات االجتماعیة األفراد والعائالت على طلب المشورة من مقدمي خدمات الھجرة غیر الساعین للربح ذوي السمعة الطیبة  

 بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر اإلحاالت التالیة: 
 2846-251 (510)التوعیة القانونیة لسكان جزر آسیا والمحیط الھادئ:   •
 5270-250 (510)أو   5554-551 (800) 1المساعدة القانونیة لمنطقة باي:   •
 3100-768 (510)الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة لمنطقة إیست باي:   •
 1554-437 (510)سنترو لیجال دي الرازا:   •
 4040-548 (510)لمنطقة إیست باي:  مركز القانون المجتمعي  •
 301 × 2846-451 (510)المعھد الدولي لمنطقة إیست باي:   •

 
 ھل تغیرت األھلیة للحصول على اإلعانات العامة؟  .13
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وستواصل وكالة   والعائالت.ال تزال متطلبات األھلیة كما ھي لألفراد   ال، لم تتغیر قواعد اإلعانات والخدمات العامة في والیة كالیفورنیا.

لشخص  الخدمات االجتماعیة معالجة جمیع الطلبات والتجدیدات وتقدیم اإلعانات لألفراد والعائالت المؤھلین تماًما كما كانت تفعل قبل قاعدة ا
 العالة على المجتمع الجدیدة. 

 
 ماذا یجب أن یفعلوا؟  ولدیھم حاالت ھجرة معلقة؟ماذا یعني ذلك بالنسبة لألفراد والعائالت الذین یتلقون حالیًا إعانات عامة  .14

یجب إحالة األفراد والعائالت للتحدث مع محامي حسن السمعة   لكل حالة ھجرة مجموعة فریدة من الظروف، وال توجد حالتان متماثلتان.
  قانونیة لألفراد والعائالت على اإلطالق.یجب أال یقدم موظفو وكالة الخدمات االجتماعیة أي إرشادات  متخصص في قضایا الھجرة.

 
  كیف تستخدم وكالة الخدمات االجتماعیة المعلومات التي یقدمونھا؟ یھتم األفراد والعائالت بخصوصیة معلوماتھم. .15

ال   اإلعانات أم ال.تستخدم وكالة الخدمات االجتماعیة المعلومات المقدمة فقط لمعرفة ما إذا كان األفراد والعائالت مؤھلین للحصول على 
وقد تحتاج وكالة الخدمات االجتماعیة   تتمتع الحكومة الفیدرالیة بإمكانیة الوصول إلى أنظمة الوكالة الخاصة بإجراءات إنفاذ قوانین الھجرة.

ال تشارك الوكالة   ي الخدمات.إلى التحقق من المعلومات المقدمة في طلب اإلعانة العامة لدى الحكومة الفیدرالیة، ولكن فقط لتأكید األھلیة لتلق
 أي معلومات حول أفراد األسرة الذین ال یتقدمون للحصول على اإلعانات، ولكن ال تشارك سوى المعلومات المقدمة عن الراعي المالي. 

 
 ورنیا؟ ھل سیؤدي إیقاف اإلعانات إلى حذف معلومات الحالة من أنظمة الكمبیوتر الخاصة بإدارة الخدمات االجتماعیة في كالیف .16

ي  ال، تحتفظ أنظمة الكمبیوتر الحكومیة والمحلیة بسجل لجمیع الحاالت، لذلك ستستمر وكالة الخدمات االجتماعیة في االحتفاظ بالمعلومات ف
 الملف. 

 
 أین یمكن لألفراد العثور على معلومات إضافیة حول الشخص العالة على المجتمع؟  .17

 إدارة الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا  •
 ات في كالیفورنیاجمعیة مدیري الرفاھیة بالمقاطع •
  المركز الوطني لقانون الھجرة •
 یا مركز سیاسة المھاجرین في كالیفورن  •

 
 ھل ستستمر مشاركة المعلومات حول قاعدة الشخص العالة على المجتمع؟ .18

امة بشأن  إعالن الخدمات العاطلع على  المحدثة. موارد الھجرة  یرجى زیارة موقع عالقات المھاجرین التابع للوكالة للحصول على نعم.
 للحصول على معلومات إضافیة.  الشخص العالة على المجتمع

 

http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
https://www.cwda.org/post/immigration-resources
https://www.cwda.org/post/immigration-resources
https://www.cwda.org/post/immigration-resources
https://www.nilc.org/issues/health-care/exec-orders-and-access-to-public-programs/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
https://caimmigrant.org/public-charge-and-protecting-families/
https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/programs-and-initiatives/immigrant-relations
https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/programs-and-initiatives/immigrant-relations
https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/programs-and-initiatives/immigrant-relations
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU
https://www.youtube.com/watch?v=6xYIsr4ugnU

