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 تعّرف على الحقائق حول قاعدة الشخص العالة على المجتمع 
"Public Charge " 

یجب على األشخاص المھتمین بكیفیة بمدى تأثیر المنافع العامة على  بیان الحقائق ھذا ال یُعد بدیالً عن المشورة القانونیة.
 وضعھم كمھاجرین أن یطلبوا المساعدة من محامي الھجرة.

 2022دیسمبر  19آخر تحدیث في 

، تم حظر التوسع في القاعدة الفیدرالیة للشخص العالة على المجتمع 2021مارس  9اعتباًرا من 
"Public Charge " مما یعني أنھ:  لم تعد ساریة في أي مكان في الوالیات المتحدة.بشكل دائم. و 

 یمكن للمھاجرین الحصول بأمان على المزایا العامة فیما یخص الصحة والتغذیة واإلسكان.  •
 لن تؤثر ھذه المزایا على وضع الھجرة الخاص بھم.  •

، أصدرت وزارة األمن الداخلي األمریكیة قاعدة جدیدة تعید مفھوم الشخص العالة على المجتمع 2022سبتمبر  8في 
 "Public Charge  " 1999الذي كان ساریًا منذ عام  . 

أو بعده. وفي غضون ذلك، ستتبع خدمات   2022دیسمبر   23تُطبق القاعدة الجدیدة على جمیع طلبات الھجرة المقدمة في یوم 
الذي أصدره الرئیس بایدن وتطبق سیاسات الشخص  14012األمر التنفیذي رقم ) USCISالمواطنة والھجرة األمریكیة (

 . 1999التوجیھ المیداني المؤقت لعام المنصوص علیھا في " Public Chargeالعالة على المجتمع "
 ، لكن یُرجى تذكُّر ما یلي:1999الصادرة في عام " Public Chargeتنطبق اآلن قاعدة الشخص العالة على المجتمع "

 یُعفى العدید من غیر المواطنین من قاعدة الشخص العالة على المجتمع. •
المؤھلین للحصول على المزایا العامة من قاعدة الشخص العالة على یُعفى معظم األشخاص من غیر المواطنین  •

 المجتمع. 
تحتسب أثناء اختبار الشخص العالة على   المعظم المزایا التي یتلقاھا أبناء غیر المواطنین أو غیرھم من أفراد األسرة  •

 المجتمع لغیر المواطنین في الوالیات المتحدة.
التابعة لمكتب خدمات المواطنة والھجرة   " Public Chargeصفحة ویب موارد الشخص العالة على المجتمع "راجع 

 للمزید من المعلومات. ) USCISاألمریكیة (

على معظم األشخاص المؤھلین  ال تنطبق " Public Chargeقاعدة الشخص العالة على المجتمع "
 للحصول على منافع عامة. 

 یُعفى بعض غیر المواطنین من قاعدة الشخص العالة على المجتمع، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 
 ي اللجوء؛ مقدمو الطلبات الذین یسعون للحصول على وضع الالجئ أو طالب  •
 المقیمین الدائمین في الوالیات المتحدة بما في ذلك أولئك الذین یجددون بطاقتھم الخضراء (اإلقامة الدائمة)؛  •
 ضحیة نشاط إجرامي)؛ ( Uضحیة لالتجار بالبشر) أو (  Tغیر المواطنین الذین یسعون للحصول على وضع  •
 ؛ )TPS(المتقدمون الذین یسعون للحصول على وضع الحمایة المؤقتة  •
 ؛ )VAWAمقدمو االلتماسات الذاتیة بموجب قانون العنف ضد المرأة ( •
 األحداث المھاجرون ذوي الحاالت الخاصة؛  •
 ).PIPالمتقدمون الذین یسعون إلى اإلفراج المشروط العسكري ( •

 ما ھي برامج المنفعة العامة التي تُعد ضمن قاعدة الشخص العالة على المجتمع؟
 خص العالة على المجتمع فقط في استخدام ھذه البرامج:اآلن، تنظر قاعدة الش

   

https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/05/2021-02563/restoring-faith-in-our-legal-immigration-systems-and-strengthening-integration-and-inclusion-efforts
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/05/2021-02563/restoring-faith-in-our-legal-immigration-systems-and-strengthening-integration-and-inclusion-efforts
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/05/2021-02563/restoring-faith-in-our-legal-immigration-systems-and-strengthening-integration-and-inclusion-efforts
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-05-26/pdf/99-13202.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-05-26/pdf/99-13202.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-05-26/pdf/99-13202.pdf
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge/public-charge-resources
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 إعانة نقدیة شھریة)؛،  TANFالمساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ( •
 برامج المساعدة النقدیة الحكومیة أو القبلیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة األخرى ("المساعدة العامة")؛ •
 ؛ و )SSIدخل الضمان التكمیلي ( •
البرامج الحكومیة التي تدعم األشخاص الذین یعیشون في مؤسسات الرعایة طویلة األجل، مثل دور رعایة المسنین   •

 أو مرافق الصحة العقلیة. 

 تعتبر ضمن قاعدة الشخص العالة على المجتمع؟  التي الما ھي برامج المنفعة العامة 
یتم احتسابھا ضمن أي اختبار للشخص  لن من اآلمن الحصول على العدید من المزایا، مثل تلك الواردة في القائمة أدناه، و

":public chargeالعالة على المجتمع "
  Oregonتغطیة خطة أوریغون الصحیة " •

Health Plan  ")OHP (:لـ 
o  عاًما   21الشباب الذین تقل أعمارھم عن

و  CHIPو  Medicaid(على سبیل المثال 
Cover All Kids( 

o  النساء البالغات الحوامل (على سبیل المثال
Medicaid  وCitizenship Waived  

Medical Plus ، أوCWM Plus ،( بما
 في ذلك تغطیة ما بعد الوالدة

o " تأمین المساعدة الطبیةMedicaid  "
للطوارئ لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم 

 )CWM(على سبیل المثال  56إلى  24بین 
o  جمیع البالغین اآلخرین (على سبیل المثال

Medicaid   وHealthier Oregon ( 
 تغطیة الصحة اإلنجابیة  •
برنامج رعایة األمھات في والیة أوریغون  •

"Oregon MothersCare " 
أو  ) SNAPبرنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة ( •

 Pandemic EBTطوابع الغذاء، بما في ذلك  
برنامج اإلسكان العام واإلسكان المدعوم وفق   •

  8القسم 
(على سبیل  8القسم  المساعدة في اإلیجار وفق  •

 المثال قسائم اختیار السكن)
) WICبرنامج النساء والرضع واألطفال ( •

(المساعدة الغذائیة للنساء والرضع واألطفال حتى 
 سنوات) 5

 والرعایة الصحیة والتطعیم  19-اختبارات كوفید •
الحصول على الطعام من بنك الطعام أو صنادیق   •

 الطعام 

حاالت الكوارث أو المساعدة أو المزایا في   •
 الطوارئ 

خدمات التعلیم الخاص الممولة على أساس قانون   •
الذي یغطیھ  ) IDEAتعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

 . Medicaidبرنامج 
الخدمات الصحیة المدرسیة لألطفال في سن   •

 المدرسة 
• Early Head Start  وHead Start   /

Oregon Prekindergarten 
 مجانیة والمخفّضة برنامج األغذیة المدرسیة ال  •
 الضمان االجتماعي للتقاعد •
 " Medicareتأمین الرعایة الطبیة میدیكیر " •
لدعم ذوي   Medicareمن برنامج  Dالجزء  •

 الدخل المنخفض
  Olderبرامج قانون األمریكیین األكبر سنًا " •

Americans Act  ")OAA .( 
البرامج التي تمولھا الدولة لمساعدة كبار السن  •

واألشخاص ذوي اإلعاقة (على سبیل المثال،  
  Oregonمشروع استقالل أوریغون "

Project Independence (" 
 تأمین البطالة  •
إعانات أقساط التأمین الصحي التجاري من خالل  •

سوق التأمین الصحي في والیة أوریغون 
"Oregon’s Health Insurance 

Marketplace " 
ایة النھاریة  تعویض رعایة األطفال في مجال الرع •

 المتعلقة بالعمل
العدید من برامج الخدمات الصحیة واالجتماعیة  •

األخرى غیر المدرجة ھنا

 ". public chargeیجعل الشخص خاضعًا لقاعدة الشخص العالة على المجتمع " الالحصول على المنافع العامة وحده 
 ":public chargeالمجتمع " اختبار قاعدة الشخص العالة على 

 ولیس فقط إذا كان من المحتمل أن یستخدموا المنافع العامة.  -یُنظر في جمیع ظروف غیر المواطنین   •
 وفقًا لما یقتضیھ قانون الھجرة الفیدرالي، یُنظر إلى غیر المواطنین من حیث •

o "،السن، والصحة، والوضع العائلي، واألصول، والموارد، والوضع المالي، والتعلیم والمھارات" 
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o  استكمال استمارةI-864 ) اإلفادة بشأن الدعم)، تم تقدیمھ نیابة عن غیر المواطن، وكذلك 
o ساعدة النقدیة والرعایة المؤسسیة طویلة األجل المدفوعة من قبل الحكومة في الوقت الحالي  الحصول على الم

 أو فیما سبق. 

 ھل لدیك أسئلة؟ انت لست وحدك. ھناك مساعدة.
على  " Oregon Public Benefits Hotlineیُرجى االتصال بالخط الساخن للمزایا العامة في والیة أوریغون " •

 .5292-520-800-1الرقم 
  " National Immigration Legal Services Directoryدلیل الخدمات القانونیة الوطنیة للھجرة "ابحث في  •

 للحصول على خدمات قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة. 
 عن محام خاص متخصص في شؤون الھجرة في منطقتك.  ابحث •
 قد یكون بعض سكان والیة أوریغون مؤھلین للحصول على تمثیل مجاني في محكمة الھجرة في بورتالند من خالل  •

"quity Corps of OregonE ." ھنا تعّرف على المزید واطلب المساعدة. 
یمكنك الحصول على المساعدة بشأن القضایا القانونیة األخرى مثل اإلسكان، والحضانة، والطالق، والعمل، وحقوق   •

خدمة إحالة المحامین أو  للخدمات القانونیة غیر الربحیة" Oregon Law Helpدلیل "الضحیة، والمزید من خالل 
 . في والیة أوریغون

 . protectimmigrantfamilies.orgاحرص على اإللمام بكافة المعلومات من خالل زیارة   •

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
http://www.ailalawyer.org/
https://equitycorps.org/obtain-help/
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help
https://www.osbar.org/public/ris/
https://www.osbar.org/public/ris/
https://pifcoalition.org/
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