هل لديك مخاوف بشأن االستحقاقات العامة والهجرة؟
داع .اتصل بـ  ActionNYCعىل الرقم 1-800-354-0365
ال تتوقف عن استخدام االستحقاقات العامة دون ٍ
تأث� القاعدة فيك.
وقل «العبء العام» ( )public chargeإذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن كيفية ي

يل:
من المهم أن تكون عىل دراية بما ي
ال تغ� قاعدة «العبء العام» من متطلبات أ
الهلية للحصول عىل االستحقاقات العامة.
ي
ال تؤثر قاعدة «العبء العام» ف� جميع أ
الشخاص .ال يوجد اختبار لقاعدة «العبء العام» لحامل البطاقة ض
الخ�اء
ي
ي
الذين تقدموا بطلبات للحصول عىل الجنسية.
تتوفر المساعدة القانونية آمجانًا .إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف ،يحق لك الرجوع إىل أحد مقدمي خدمات االستشارة
القانونية المجانية للهجرة المنة .اتصل بـ  ActionNYCعىل الرقم  1-800-354-0365وقل «العبء العام»

(.)public charge

إذا كنت تكفل أحد أفراد أ
الرسة بالخارج ،أو ستسافر إىل الخارج للتقدم بطلب الحصول عىل البطاقة ض
الخ�اء أو
التأش�ة ،فاتصل بـ  ActionNYCمجانا للحصول عىل خدمات استشارات قانونية مجانية للهجرة آ
المنة ،ت
ح� تفهم إىل أي
ً
ي
مدى يمكن أن تتأثر بقاعدة «العبء العام».
ستستمر المدينة ف ي� الكفاح إليقاف قاعدة «العبء العام».
دوما عىل كل ما هو جديد من خالل .NYC.gov/PublicCharge
اطلع ً
Mayor’s Office of
Immigrant Affairs

Department of
Social Services

هذه المعلومة أ
للغراض التعليمية العامة وال تُعد استشارة قانونية.
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