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 بھ روز و صحیح است.  2021آگست  11این معلومات تا 

 

1. public charge  چیست؟ 
public charge   یک اصطالح در حقوق مھاجرت است کھ برای تشریح اشخاص کھ بھ احتمال زیاد بر مزایای دولت برای حمایت

 شود.متکی است استفاده می 
 

»public charge) یک امتحان است کھ خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده «USCISتا فیصلھ کند بھ چھ   شود) مستفید می
تواند اقامت دائم قانونی  توانند ویزه موقت خود را تمدید کنند و چھ کسانی میایاالت متحده داخل شوند، چھ کسانی میکسانی اجازه دھند بھ 

)LPR  نوت: برای اشخاص  دریافت کنند. - شود  کھ با نام گرین کارت ھم شناختھ می - ) راLPR   کھ تقاضای تابعیت ایاالت متحده
 . شودنمیاعمال  public chargeاند، کرده 

 
 کند؟ استفاده می  public chargeچھ زمانی دولت فدرال از امتحان   .2

public charge  شود، ھای قانونی مھاجرت و فقط در مراحل خاصی از مسیر مھاجرت اعمال می برای تعداد محدودی از وضعیت
 را ببینید.   10سوال شماره 

 
 شود کھ شخصی: زمانی اعمال می  public chargeبھ طور کلی، امتحان 

 دھد.برای ورود بھ ایاالت متحده تقاضا می •
 کندشدن، اقدام می  LPRبرای تغییر وضعیت مھاجرت خود برای  •
 شودمتحده، مجدداً داخل کشور می  است و بعد از بیش از شش ماه متوالی خروج از ایاالت  LPRشخص  •

 
 تغییر کرده است؟  public chargeآیا قانون  .3

باشند را توسعھ داد. با   public chargeھایی کھ ممکن است بشمول امتحان ، در دوره ترامپ، دولت فدرال لست پروگرام 2019در سال 
 . لغو کردرا  2019اعمال شده در سال   public charge) قانون DHS، دیپارتمنت امنیت داخلی (2021این حال، در سال 

 
است کھ ترس مھاجران از دسترسی بھ مزایای   public charge، دولت بایدن بھ دنبال بھ روزرسانی قانون 2021از آگست   نوت:

ھایی را  کند و در صورت لزوم بھ روز رسانی دھد. دفتر تعیین پالیسی بھ دقت باالی این موضوع نظارت می عمومی در آتیھ را کاھش می 
 دھد.ارائھ می

 
 این اتفاق برای مھاجران چی معنا دارد؟  .4

 حی، تغذیھ و مسکن استفاده کنند کھ خود و فامیلشان آنھا واجد شرایط آن ھستند. ھای ص توانند طرز مصئون از پروگراممھاجران می •
 ،Medi-Calھای مربوط بھ  استفاده مھاجران از کمک  دیگر یا داخل شدن بھ ایاالت متحده،   LPRھنگام تقاضا برای وضعیت  •

CalFresh شود.مد نظر قرار داده نمی 8، مسکن عمومی یا کوپن اجاره بخش 
 . شودنمی حساب  public charge، بشمول واکسین، جزء 19- تداوی طبی مھاجران یا خدمات وقایوی کووید •

 
 شوند؟شامل می  public chargeھا ھمچنان در امتحان کدام پروگرام  .5

شوند بشمول  در نظر گرفتھ می  public chargeکھ تحت امتحان  ھاییتنھا پروگرام دھید، یا ورود بھ کشور تقاضا می LPRاگر برای 
 ذیلند:

 )SSI، و عواید اضافی تامین اجتماعی ((GA)، کمک مصارف عمومی CalWORKsھای کمک نقدی، مانند پروگرام •
 شود پرداخت می Medi-Calھای طوالنی مدت سازمانی کھ توسط مراقبت  •

 
گیرید. این تنھا یکی  قرار می  public chargeشود کھ حتما تحت استفاده از این مزایا بھ تنھایی و طرز اتومات منجر بھ این تصمیم نمی

 شود. گیری مد نظر قرار داده می از عوامل متعددی است کھ ھنگام تصمیم
 

 بود. آیا این درست است؟ تر خواھد  برای من سخت LPRرا دریافت کنم، کسب  CalFreshام اگر شنیده  .6
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 شود. شامل نمی  public chargeدر امتحان  CalFreshخیر، مزایای 
 

 تر خواھد بود. آیا این درست است؟ برای من سخت LPRرا دریافت کنم، کسب  Medi-Calام اگر شنیده  .7
 شود.شامل نمی  public chargeدر امتحان  Medi-Calخیر، مزایای  

 
برای من   LPRکنم، دریافت کنم یا کوپن مسکن یا کمک مصرف کرایھ دیگری دریافت میام کھ اگر در مسکن عمومی زندگی می شنیده  .8

 تر خواھد بود. آیا این درست است؟ سخت 
 شود. شامل نمی   public chargeھای مربوط بھ اجاره در امتحان خیر، زندگی در مسکن عمومی، دریافت کوپن مسکن یا سایر کمک 

 
تأثیر   LPRشود؟ آیا استفاده آنھا از مزایا، باالی تقاضای من برای اگر کدام مزایایی دریافت نکنم اما اطفالم مزایا دریافت کنند چھ می  .9

 گذارد؟ می
 شخص تأثیر ندارد. LPRکنند باالی تقاضای خیر، مزایایی کھ اطفال دریافت می 

 
 شود؟نھایی برای ھمھ مھاجران اعمال می  public chargeآیا قانون  .10

 آمده است:  استثنائاتخیر، در ذیل لست  
 شھروندان آمریکایی دارای تابعیت •
 ساکنین دائمی قانونی  •
 پناھندگان و پناھجویان   •
 وضعیت خاص نوجوانان مھاجر   •
 ) T-Visa) و ویزه تی (U-Visaدارندگان ویزه یو ( •
 ) VAWAزنان (متقاضیان شامل قانون خشونت علیھ  •

 ) DACAاقدام معوق برای ورود در دوران کودکی ( •
 )TPSوضعیت حفاظت شده موقت ( •
 مھاجران خاص افغان و عراقی  •
 شوند: ذیل مستفید می اعطاآتافرادی کھ از  •

o CAA 
o NACARA 
o HRIFA 

کنندگان و اعضای جامعھ را  مراجعھ ) ھمچنان SSAھای مھاجرتی منحصر بھ فرد است. سازمان خدمات اجتماعی (ھر یک از دوسیھ 
کند تا در صورت داشتن سوال در مورد نحوه تاثیر استفاده از مزایای عمومی باالی وضعیت مھاجرت خود، با لین مشاوره  تشویق می 

در تماس شوند.   5554-551 (800) 1) با نمبر Bay Area Legal Aidھای حقوقی بھ مناطق حوزه خلیج (حقوقی رایگان کمک
 ھا موجود است.ایت بھ کلیھ لسان حم

  
 شود؟ استفاده می  public chargeآیا در صورت تقاضا شخص برای تابعیت (شھروندی)، از امتحان  .11

 شود. ھای تابعیت (شھروندی) اعمال نمیدر مورد تقاضا  public chargeخیر، قانون 
 

توانم سواالتم را  تقاضا کنم یا خیر سوال دارم. با چھ کسی می من در مورد وضعیت مھاجرت خود و اینکھ آیا برای مزایای عمومی  .12
 پرسان کنم؟ 

دھندگان خدمات مھاجرتی غیرانتفاعی معتبر، بشمول مراجع ذیل، کند تا از ارائھسازمان خدمات اجتماعی افراد و فامیل ھا را تشویق می 
 مشوره کنند: 

 2846-251 (510)دسترسی حقوقی افراد پاسیفیکی آسیایی  •
 5270-250 (510)یا   1 (800) 551-5554 (Bay Area Legal Aid)ھای حقوقی بھ مناطق حوزه خلیج کمک •
 3100-768 (510)ھای کاتولیک خلیج شرقی خیریھ •
• Centro Legal De La Raza (510) 437-1554 
 4040-548 (510)مرکز حقوقی جامعھ خلیج شرقی  •
 x 301 2846-451 (510)المللی خلیج شرقی موسسھ بین •

 
 آیا واجد شرایط بودن برای مزایای عمومی تغییر کرده است؟  .13
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ھا یکسان است. شرایط صالحیت الزم برای افراد و فامیل  خیر، قوانین مربوط بھ مزایا و خدمات عمومی کالیفورنیا تغییر نکرده است.
ھا درست مانند کند و مزایایی را برای افراد واجد شرایط و فامیل ھا و تمدیدھا رسیدگی میسازمان خدمات اجتماعی ھمچنان بھ تمام تقاضا

 دھد.ارائھ می  public chargeوضعیت قبل از قانون جدید مربوط بھ 
 

ھای مھاجرت آنھا بھ تعویق درآمده  ھایی کھ در حال حاضر از مزایای عمومی برخوردار ھستند و دوسیھ اد و فامیل این امر برای افر .14
 است، چھ معنایی دارد؟ آنھا باید چھ کار کنند؟ 

جاع داده ھا باید ارھای مھاجرت دارای شرایط منحصر بھ فردی است و کدام دو موردی یکسان نیستند. افراد و فامیل ھر یک از دوسیھ 
بھ ھیچ وجھ کارکنان سازمان خدمات اجتماعی نباید کدام رھنمایی حقوقی بھ افراد و   شوند تا با یک وکیل مھاجرت معتبر صحبت کنند.

 ھا ارائھ دھند. فامیل 
 

 کند؟ ھا نگران حریم خصوصی معلومات خود ھستند. سازمان خدمات اجتماعی چگونھ از معلومات ارائھ شده استفاده می افراد و فامیل   .15
ھا واجد شرایط دریافت مزایا ھستند یا خیر، سازمان خدمات اجتماعی از معلومات ارائھ شده فقط برای بررسی اینکھ آیا افراد و فامیل  

ھای سازمان دسترسی ندارد. ممکن است سازمان خدمات  کند. دولت فدرال برای اقدامات اجرایی مربوط بھ مھاجرت بھ سیستم استفاده می
ید معلومات ارائھ شده در تقاضا برای مزایای عمومی نزد دولت فدرال ضرورت داشتھ باشد اما فقط برای تأیید صالحیت  اجتماعی بھ تأی 

کنند  جھت دریافت خدمات بھ آن ضرورت دارد. سازمان ھیچ یک از معلومات مربوط بھ اعضای فامیل کھ برای دریافت مزایا تقاضا نمی
 دھد.مات ارائھ شده در مورد حامی مالی را ارائھ می گذارد و فقط معلورا بھ اشتراک نمی 

 
 شود؟ می  CAھای کمپیوتری اداره خدمات اجتماعی آیا قطع مزایا موجب حذف معلومات دوسیھ از سیستم  .16

یھ را  شوند، بنابراین سازمان خدمات اجتماعی ھمچنان معلومات دوسای دولتی و محلی ثبت میھای رایانھھا در سیستمخیر. تمام دوسیھ 
 در اختیار خواھد داشت. 

 
 دریافت کنند؟  public chargeتوانند معلومات بیشتری در مورد افراد از کجا می  .17

 سازمان خدمات اجتماعی کالیفورنیا  •
 ) County Welfare Directors Association of California( انجمن مدیران رفاھی کانتی کالیفورنیا  •
 ) National Immigration Law Centerمرکز حقوقی ملی مھاجرت ( •
 CA (CA Immigrant Policy Center)مرکز پالیسی مھاجرت   •

 
 شود؟ بھ اشتراک گذاشتھ می  public chargeآیا معلومات بیشتری درباره قانون   .18

سایت روابط مھاجرتی سازمان مراجعھ کنید. برای کسب معلومات بیشتر، بھ  بھ ویب منابع مھاجرتی بلھ. برای کسب جدیدترین معلومات 
 مراجعھ کنید. public chargeاطالعیھ خدمات عمومی در مورد  

 

http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
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://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

