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 به روز و صحیح هستند.  2022نوامبر،  22این اطالعات در تاریخ 
 

 هزینه دولتی چیست؟  .1

شود که احتمال دارد برای حمایت به مزایای دولت  هزینه دولتی اصطالحی است که در قانون مهاجرت برای توصیف کسانی استفاده می

 وابسته باشند.
 

)خدمات شهروندی و   US Citizenship and Immigration Services (USCIS)»هزینه دولتی« سنجشی است که سازمان 

توانند ویزای گیرد چه کسانی اجازه ورود به ایاالت متحده را دارند، چه کسانی می مهاجرت ایاالت متحده( با استفاده از آن تصمیم می

هزینه   توجه:را بگیرند.  –معروف به گرین کارت – (LPR)توانند اقامت دائمی قانونی کسانی می  موقتی ویژه خود را تمدید کنند، و چه

 . شودنمی برای تبدیل شدن به شهروندان دارای تابعیت ایاالت متحده اعمال  LPRsدولتی برای درخواست 
 

 کند؟ چه زمانی دولت فدرال از سنجش هزینه دولتی استفاده می  .2

شود، برای اطالع از افرادی که معاف هستند، و فقط در  های مهاجرت قانونی اعمال میتعداد معدودی از وضعیت هزینه دولتی برای 

 رجوع کنید.  10ند به پرسش شماره نقاط خاصی از مسیر مهاجرت قرار دار

 

 شود که فرد: در کل، سنجش هزینه دولتی زمانی به کار برده می 

 دهد.ی برای ورود به ایاالت متحده درخواست م •

 دهد درخواست می  LPRبرای تغییر وضعیت مهاجرت خود به یک  •

 است و بعد از ترک ایاالت متحده به مدت شش ماه متوالی خواستار ورود دوباره به کشور است  LPRیک  •

 

 آیا قانون هزینه دولتی تغییر کرده است؟  .3

کند که از هایشان در صورتی محافظت می مهاجران و خانواده دولت بایدن قانون نهایی جدیدی صادر کرد که از    2022سپتامبر،    8در  

هایی که تحت سنجش هزینه  کنند. دولت ترامپ سعی داشت با گسترش دادن فهرست برنامههای مزایای دولتی کمک دریافت طریق برنامه 

امیان برای ابراز مخالفت با این سیاست شدند را تغییر دهد. حاجرا می  1999گرفتند اقداماتی که از سال  دولتی مورد مالحظه قرار می 

اطالع  برای  و  مدت  ترامپ،  در  فقط  ترامپ  سیاست  شدند.  بسیج  کشور  سراسر  در  مهاجر  جوامع  به  موجود  خدمات  و  حقوق  رسانی 

 یگزین شده است. ها متوقف شد، حاال به طور کامل کنار گذاشته شده و جا کوتاهی اجرا شد، و بعد از این که از سوی دادگاه 
 

 این قانون برای مهاجران چه معنایی دارد؟  .4

شان واجد شرایط شرکت در آنها هستند های بهداشت، تغذیه و مسکن که خود و خانواده توانند به صورت امن از برنامهمهاجران می •

 استفاده نمایند. 

یا   LPRواست برای وضعیت هنگام درخ 8، مسکن دولتی یا کمک هزینه اجاره بند Medi-Cal  ،CalFreshاستفاده مهاجران از  •

 گرفت.  نخواهندورود به ایاالت متحده مورد مالحظه قرار 

مهاجران، از جمله واکسن، برای اهداف هزینه دولتی مورد مالحظه قرار   19-درمان پزشکی یا خدمات پیشگیری برای کویید  •

 گرفت.  نخواهند

 

 ها همچنان مورد مالحظه قرار خواهند گرفت؟ در سنجش هزینه دولتی کدام برنامه .5

گیرند  که تحت سنجش هزینه دولتی مورد مالحظه قرار می  یهایتنها برنامه دهید، یا ورود به کشور درخواست می  LPRاگر برای 

 عبارتند از:

 Supplemental Security)کمک عمومی(، و   CalWORKs ،General Assistance (GA)های کمک نقدی، مثل برنامه •

Income (SSI) )درآمد تامین اجتماعی مکمل( 

 شوندپرداخت می  Medi-Calمراقبت طوالنی مدت در مراکز نگهداری که هزینه آن توسط   •

 

این فقط یک فاکتور از چندین   شود که خود به خود شما یک هزینه دولتی تلقی شوید.استفاده از این مزایا به تنهایی منجر به این امر نمی

 گرد.می گیری مورد مالحظه قرار مفاکتور است که هنگام تصمی 

 آیا صحت دارد؟  شود.برایم دشوارتر می  LPRدریافت کنم، گرفتن  CalFreshمن شنیدم که اگر  .6

 گیرند. در سنجش هزینه دولتی مورد مالحظه قرار نمی CalFreshخیر. مزایای 
 

 آیا صحت دارد؟  شود.برایم دشوارتر می  LPRدریافت کنم، گرفتن   Medi-Calمن شنیدم که اگر  .7

 گیرند. در سنجش هزینه دولتی مورد مالحظه قرار نمی Medi-Calخیر. مزایای 
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برایم دشوارتر   LPRمن شنیدم که اگر در مسکن دولتی زندگی کنم یا کوپن مسکن یا کمک هزینه اجاره دیگری دریافت کنم، گرفتن  .8

 آیا صحت دارد؟ شود. می

 گیرند. دیگر در سنجش هزینه دولتی مورد مالحظه قرار نمی  خیر. زندگی در مسکن دولتی، دریافت کوپن مسکن، یا کمک هزینه اجاره

 

خواهد   LPRاگر من مزایایی دریافت نکنم ولی فرزندانم دریافت کنند چه؟ آیا استفاده آنها از مزایا تاثیری روی درخواست من برای  .9

 داشت؟ 

 نخواهد داشت.  LPRشوند تاثیری روی درخواست فرد برای خیر. مزایایی که از طرف فرزندان دریافت می 

 

 شوند؟ هاجران اعمال می آیا قانون نهایی هزینه دولتی برای تمام م .10

 هستند ارائه شده است:  معافخیر، در زیر یک فهرست از دسته افرادی که 

 . U.Sشهروندان دارای تابعیت  •

 مقیمان دائمی قانونی  •

 پناهندگان و پناهجویان   •

 وضعیت نوجوانان مهاجر ویژه   •

 Tو ویزای  Uدارندگان ویزای  •

 ( VAWAخود دادخواهان قانون خشونت علیه زنان ) •

 (TPSوضعیت تحت حمایت موقت ) •

 مهاجران افغان و عراقی ویژه  •

 کنند:افرادی که تحت موارد زیر کمک دریافت می  •

o CAA 

o NACARA 

o HRIFA 

)سازمان خدمات اجتماعی( همچنان مراجعین و عموم   The Social Services Agency پرونده مهاجرت منحصر به فرد است.هر 

کند که در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد نحوه تاثیرگذاری استفاده از مزایای دولتی بر وضعیت مهاجرت  مردم را تشویق می 

( تماس  Bay)معاضدت حقوقی منطقه   Bay Area Legal Aidبا خط رایگان مشاوره حقوقی  5554-551 (800) 1خود از طریق 

 باشد.ها فراهم میپشتیبانی به تمام زبان بگیرند.

 

 شود؟ اگر فردی برای تابعیت )شهروندی( درخواست دهد آیا از سنجش هزینه دولتی استفاده می  .11

 شود. خیر. قانون هزینه دولتی برای متقاضیان تابعیت )شهروندی( اعمال نمی

 

 مزایای دولتی سوال دارم. در رابطه با سواالتم باید با چه کسی صحبت کنم؟ من در مورد وضعیت مهاجرت خود و درخواست برای  .12

The Social Services Agency  دهندگان خدمات غیر انتفاعی معتبر مهاجرت از جمله  کند که از ارائه ها را تشویق می افراد و خانواده

 ولی نه محدود به موارد زیر مشاوره بگیرند:

• Asian Pacific Islander Legal Outreach  2846-251 (510)رسانی حقوقی جزایر اقیانوس آرام آسیایی( )کمک 

• Bay Area Legal Aid   معاضدت حقوقی منطقه(Bay  )1 (800) 551-5554  5270-250 (510)یا 

• Catholic Charities of the East Bay   خیریه( های کاتولیک منطقهEast Bay )(510) 768-3100 

• Centro Legal De La Raza   مرکز حقوقی(De La Raza  )(510) 437-1554 

• East Bay Community Law Center  مرکز حقوقی جامعه محلی(East Bay  )(510) 548-4040 

• International Institute of the East Bay  موسسه بین( المللیEast Bay  )(510) 451-2846 x 301 

 مزایای دولتی تغییر کرده است؟ آیا واجد شرایط بودن برای  .13

  ها تفاوتی نکردهالزامات واجد شرایط بودن برای افراد و خانواده  اند.خیر. قوانین برای مزایا و خدمات دولتی کالیفرنیا تغییری نکرده

ادامه خواهد داد و  ها و تمدیدها همانند قبل از قانون جدید هزینه دولتی به پردازش درخواست  The Social Services Agencyاست. 

 دهد.های واجد شرایط مزایا میبه افراد و خانواده 
 

باشند این چه معنایی  های مهاجرت در دست اقدام می هایی که در حال دریافت مزایای دولتی هستند و دارای پرونده برای افراد و خانواده  .14

 چه کاری باید انجام دهند؟  دارد؟
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ها باید برای صحبت  افراد و خانواده  ای یکسان نیستند.مجموعه شرایط منحصر به فردی است، هیچ دو پروندههر پرونده مهاجرت دارای 

ها راهنمایی حقوقی  به افراد و خانواده  The Social Services Agencyهیچگاه کارکنان  با یک وکیل مهاجرت معتبر مراجعه کنند.

 دهند. ارائه نمی 
 

چگونه از اطالعات   The Social Services Agencyها در مورد حریم خصوصی اطالعات خود نگران هستند. افراد و خانواده   .15

 کند؟ ارائه شده استفاده می 

 The Social Services Agency ها واجد شرایط دریافت مزایا هستند از این اطالعات استفاده  ده تنها برای اینکه ببیند آیا افراد و خانوا

ممکن است   The Social Services Agencyهای سازمان دسترسی ندارد. دولت فدرال برای اعمال قانون مهاجرت به سیستم کنند.می

قط برای تایید واجد شرایط بودن دریافت خدمات  نیاز داشته باشد اطالعات ارائه شده در تقاضانامه مزایای دولتی را با دولت فدرال، اما ف

گذارد ، فقط  اند را به اشتراک نمیآزمایی کند. سازمان اطالعات مربوط به اعضای خانوار که برای مزایا درخواست نداده راستی

 گذارند.اطالعات ارائه شده در مورد یک حامی مالی را به اشتراک می 
 

(  CA)اداره خدمات اجتماعی  CA Department of Social Servicesهای کامپیوتری ز سیستم آیا قطع مزایا اطالعات پرونده را ا  .16

 کند؟ حذف می 

ا در  کنند، بنابراین سازمان خدمات اجتماعی همچنان اطالعات رها را بایگانی میهای کامپیوتری ایالتی و محلی همه پرونده خیر. سیستم

 پرونده نگهداری خواهد کرد. 
 

 توانند در مورد هزینه دولتی اطالعات بیشتری دریافت کنند؟ می افراد کجا  .17

 مزایای خود را حفظ کنید •

 های مهاجر محافظت از خانواده  •

• National Immigration Law Center  )مرکز ملی حقوق مهاجرت( 

• California Department of Social Services  )اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا( 

 USCISمنابع هزینه دولتی  •
 

 آیا اطالعات در مورد قانون هزینه دولتی همچنان به اشتراک گذاشته خواهد شد؟  .18

 مراجعه کنید. Social Services Agencyسایت روابط مهاجربه وب  منابع مهاجرت بله. برای اطالع از آخرین

 

https://keepyourbenefits.org/en/ca/
https://pifcoalition.org/
https://www.nilc.org/issues/economic-support/pubcharge/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge/public-charge-resources
https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/programs-and-initiatives/immigrant-relations

