
ھذه المعلومات مخصصة ألغراض تعلیمیة عامة، 
ولیست نصیحة قانونیة. 

www.nyc.gov/publiccharge

استشر مستشارًا قانونیا مجانیا موثوقًا بھ إذا كانت لدیك أسئلة حول كیفیة تأثیر ھذا االقتراح 
علیك. اتصل بالخط الساخن لألمریكیین الجدد، الذي تدیره الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة 
(Catholic Charities)، على الرقم 7636-566-800- 1. لتحدید موعد مع مقدم 

خدمات قانونیة مجانیة وموثوقة للھجرة، اتصل بـ ActionNYC على الرقم 
 .1 -800-354-0365

اجعل صوتك مسموعًا من خالل تقدیم تعلیق حول سیاسة "العبء العام" للمھاجرین، 
المقترحة من إدارة ترامب حتى 10 دیسمبر 2018. یمكن لجمیع سكان والیة نیویورك، 
 .www.nyc.gov/publiccharge بغض النظر عن حالة الھجرة، تقدیم تعلیقھم على
استمر في مراجعة موقع الویب ھذا للحصول على التحدیثات الھامة وطرق المشاركة. 

اقترحت إدارة ترامب توسیع تعریف "العبء العام" للمھاجرین لتصعیب األمر على بعض 
المھاجرین في الحصول على البطاقة الخضراء وبعض التأشیرات إذا كانوا یستخدمون 

مخصصات حكومیة معینة أو من المرجح أن یحصلوا علیھا في المستقبل. ھذا مجرد اقتراح، 
ولم یتغیر شيء، وقد یستغرق األمر شھورًا قبل أن تدخل أي تغییرات حیز التنفیذ. 

حتى إذا دخلت ھذه السیاسة المقترحة حیز التنفیذ، فلن تكون ذات أثر رجعي. وھذا یعني أن . وھذا یعني أن 
استخدام أي مخصصات عامة قبل سریان مفعول ھذه السیاسة ال یمكن أن - ولن یكون - ضدك، 
باستثناء المساعدات النقدیة فقط أو الرعایة المؤسسیة طویلة األجل على نفقة الحكومة. ال یغیر 

االقتراح أھلیتك للحصول على المخصصات العامة. 

ما ھي قاعدة "العبء العام" للمھاجرین؟ وما الذي تقترحھ إدارة ترامب؟ 

تم التحدیث في 22 نوفمبر 2018
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إذا كنت ترعى أحد أفراد األسرة في الخارج، یجب علیك استشارة مستشار قانوني مجاني وموثوق بھ لتحدید ما إذا 
كان ھناك أي تغییرات في اختبار "العبء العام" قد تؤثر على الطلب عن طریق االتصال بالرقم أعاله. 

أنا أرعى أحد أفراد األسرة في الخارج. ھل سیؤثر استخدامي للمخصصات العامة في إمكانیة حصولھ على 
البطاقة الخضراء أو التأشیرة؟ 

یجب علیك استشارة مستشار قانوني مجاني وموثوق بھ قبل إجراء أي تغییرات على المخصصات أو االنسحاب منھا 
بسبب ھذا االقتراح. اتصل بالرقم 7636-566-800- 1 للمزید من المعلومات، أو 0365-354-800-  1 لتحدید 

موعد. 

لن یغیر ھذا االقتراح متطلبات األھلیة لبرامج المخصصات العامة. 

بغض النظر عما یحدث مع السیاسة المقترحة، فإن نظام NYC Health باإلضافة إلى المستشفیات، وھو نظام 
المستشفیات العامة في المدینة، سوف یوفر لك الرعایة بغض النظر عن دخلك، وسواء كان لدیك تأمین صحي أم ال، 

وبغض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بك. 

أنا أستخدم بعض المخصصات العامة. ھل یجب عليّ االنسحاب أو إلغاء تسجیلي أو إغالق حالتي؟ 

لستُ مؤھالً للحصول على مخصصات عامة، ولكنّ لديّ أطفاالً أو أفرادًا من أسرتي یستخدمون 
المخصصات العامة. ھل یمكن أن یضر ذلك بطلب الھجرة الخاص بي؟ 

ھل تنطبق سیاسة "العبء العام" المقترحة على جمیع المھاجرین؟ 

التغییر المقترح للقاعدة من شأنھ أن یُصعّب على المتقدمین بطلبات الحصول على البطاقات الخضراء وبعض 
التأشیرات إذا كانوا یحصلون على بعض المخصصات الحكومیة المحددة، بما في ذلك Medicaid (مع بعض 

االستثناءات، مثل Medicaid للطوارئ)؛ وبرنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة (SNAP)؛ وإعانة أصحاب الدخل 
المنخفض لألدویة الموصوفة بموجب Medicare، الجزء د؛ والقسم 8؛ والسكن العام. 

كما تقترح إدارة ترامب فحص عمر مقدم الطلب عن كثب، وتعلیمھ، وسجل عملھ، ودخلھ، ومدخراتھ، وممتلكاتھ، 
والحاالت الصحیة، وعوامل أخرى. 

كیف تقترح إدارة ترامب تغییر سیاسة "العبء العام"؟

األسئلة الشائعة 
تم التحدیث في 22 نوفمبر 2018


