
Niniejsze informacje służą ogólnym celom 
edukacyjnym i nie stanowią porady prawnej.www.nyc.gov/publiccharge

Skonsultuj się z bezpłatnym, zaufanym radcą prawnym 
w przypadku pytań dotyczących wpływu nowej propozycji na 
Twoją sytuację. Zadzwoń do infolinii dla nowych Amerykanów 
obsługiwanej przez katolickie organizacje charytatywne pod 
numer 1-800-566-7636. Aby umówić się na spotkanie 
z bezpłatnym, zaufanym prawnikiem ds. imigracyjnych, 
zadzwoń do ActionNYC pod numer zadzwoń do ActionNYC pod numer 1-800-354-0365.

Wyraź swoją opinię, przesyłając uwagi do proponowanej przez 
administrację prezydenta Trumpa zasady „obciążeń publicznych” 
do 10 grudnia 2018. Wszyscy nowojorczycy, bez względu na 
status imigracyjny, mogą zgłaszać uwagi na stronie 
www.nyc.gov/publiccharge. Warto zapoznać się z tą stroną 
w celu poznania ważnych aktualnych informacji i możliwości 
uczestnictwa w procesie zmian.

Administracja prezydenta Trumpa zaproponowała poszerzenie definicji 
„obciążeń publicznych” w celu zaostrzenia przepisów w odniesieniu do 
niektórych imigrantów starających się o uzyskanie zielonej karty oraz 
niektórych wiz, jeśli korzystają lub będą w przyszłości korzystać z pewnych 
świadczeń państwowych. Jest to wyłącznie propozycja, nic się jeszcze 
nie zmieniło i mogą upłynąć miesiące, zanim zmiany wejdą w życie.

Nawet jeśli ta proponowana zasada wejdzie w życie, Nawet jeśli ta proponowana zasada wejdzie w życie, nie będzie ona działać 
wstecz. Oznacza to, że fakt korzystania z dowolnych świadczeń publicznych 
przed wejściem w życie tej zasady nie może być i nie będzie wykorzystywany 
przeciwko świadczeniobiorcom, z wyjątkiem pomocy pieniężnej lub 
długoterminowej opieki w placówce opieki na koszt państwa. Propozycja nie 
zmienia zasad uprawnienia do świadczeń publicznych.

Czym jest „obciążenie publiczne” i co proponuje administracja prezydenta 
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Osoby sponsorujące członka rodziny przebywającego za granicą powinny skonsultować się 
z bezpłatnym zaufanym radcą prawnym, który ustali, czy istnieją zmiany dotyczące „obciążenia 
publicznego”, które mogą wpłynąć na wniosek, dzwoniąc pod powyższy numer telefonu.

Jestem osobą sponsorującą członka rodziny przebywającego za granicą. Czy 
moje korzystanie ze świadczeń publicznych wpłynie na jego zdolność do 
uzyskania zielonej karty lub wizy?

Należy skonsultować się z bezpłatnym zaufanym radcą prawnym przed dokonaniem 
wszelkich zmian w zakresie świadczeń lub rezygnacji z nich ze względu na niniejszą 
propozycję. Zadzwoń pod numer 1-800-566-7636 w celu uzyskania dodatkowych 
informacji lub pod numer 1-800-354-0365, aby umówić się na spotkanie.

Propozycja nie zmieni wymagań uprawniających do programów świadczeń publicznych.

Bez względu na to, co stanie się z proponowaną zmianą, NYC Health + Hospitals, miejski Bez względu na to, co stanie się z proponowaną zmianą, NYC Health + Hospitals, miejski 
system szpitali publicznych będzie świadczył opiekę bez względu na wysokość dochodu, 
posiadane ubezpieczenie zdrowotne lub status imigracyjny.

Korzystam z niektórych świadczeń publicznych. Czy mam się wycofać, wypisać lub 
zamknąć swoją sprawę?

Nie mam uprawnienia do świadczeń publicznych, jednak mam dzieci lub członków 
rodziny w gospodarstwie domowym, którzy korzystają ze świadczeń publicznych. 
Czy to może zaszkodzić mojemu wnioskowi imigracyjnemu?

Czy proponowana zasada „obciążenia publicznego” ma zastosowanie wobec 
wszystkich imigrantów?

Zmiana wynikająca z proponowanej zasady może spowodować utrudnienia dla osób 
ubiegających się o zieloną kartę i niektóre wizy, jeśli korzystają one z niektórych świadczeń 
państwowych, włączając Medicaid (z wyjątkami, np. Medicaid w sytuacji nagłej), program 
dodatkowej pomocy żywnościowej (SNAP), dopłaty na leki na receptę dla osób o niskim 
dochodzie w ramach Medicare część D, część 8 oraz mieszkania publiczne.
Administracja prezydenta Trumpa proponuje zwrócenie większej uwagi na wiek 
wnioskodawcy, wykształcenie, historię zatrudnienia, dochód, oszczędności, mienie, 
stan zdrowia oraz inne czynniki.stan zdrowia oraz inne czynniki.

Jakie zmiany w zasadzie „obciążenia publicznego” proponuje administracja 
prezydenta Trumpa?

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
AKTUALIZACJA – 22 LISTOPADA 2018


