
ال یمكن أن یراعي مسؤولو الھجرة سوى المزایا التي یتلقاھا طالب البطاقة الخضراء. كما ال یمكنھم النظر في المزایا التي یستخدمھا أفراد 
األسرة أو أفراد األسرة اآلخرون، حتى إذا كان اسم مقدم الطلب مدرًجا في طلب فرد من العائلة، ما لم تكن المزایا الُمتلقاة ھي الدخل الوحید 

لألسرة. معظم األشخاص الذین یتقدمون بطلب للحصول على البطاقات الخضراء العائلیة لیسوا مؤھلین لبرامج المزایا ھذه. ال یمكن لمسؤولي 
الھجرة النظر إال في نوعین فقط من المزایا:

.المساعدة النقدیة الشھریة التي تھدف إلى دعم شخص ما. یتضمن ھذا األمر دخل الضمان التكمیلي (SSI)، والمعونة المؤقتة لألسر 1.
المحتاجة (TANF)، وبرامج المساعدة النقدیة على أساس الوالیة.

رعایة مؤسسیة طویلة األمد على نفقة الحكومة2.

ال تخضع الفئات التالیة من المھاجرین الختبار األعباء العامة: 

طالبو اللجوء ●
الالجئون ●
طالبو تأشیرة U أو T وحاملیھا (االتجار بالبشر أو ضحایا ●

الجرائم) 
مقدمو االلتماسات الذاتیة بناًء على التعرض للعنف ●
األشخاص الذین یسعون للحصول على SIJS أو ُیمنحونھا ●

(الوضع الخاص لألحداث المھاجرین)

على َمن تنطبق قاعدة األعباء العامة؟

ثالثة أسئلة بشأن األعباء العامة
سبتمبر 2022

تضع األعباء العامة في االعتبار ما إذا كان الشخص الذي یتقدم للحصول على البطاقة الخضراء یمكن أن یعتمد بشكل أساسي على الحكومة 
للحصول على الدعم في المستقبل. یراجع مسؤولو الھجرة جمیع ظروف الشخص وقد یفكرون فیما إذا كان الشخص یعتمد بشكل أساسي على 

نوعین محددین من المزایا في الماضي أم ال. إذا قرر مسؤولو الھجرة أن شخًصا ما من المرجح أن یعتمد في معیشتھ على الحكومة في 
المستقبل، فیمكنھم عندِئٍذ رفض اإلذن الُمقدم من ھذا الشخص بالقدوم إلى الوالیات المتحدة أو رفض طلبھ الحصول على البطاقة الخضراء.

ال تنطبق قاعدة العبء العام على الجمیع. قد یخضع األشخاص الذین یسعون للحصول على البطاقة الخضراء من خالل أحد أفراد األسرة أو الذین 
یسعون لدخول الوالیات المتحدة من الخارج لھذا االختبار. ُیعفى الكثیر من األشخاص (انظر القائمة أدناه).

1
ال یتم الخضوع الختبار األعباء العامة عندما یقدم المھاجر 

للحصول على ما یلي:

الجنسیة األمریكیة ●
تجدید البطاقة الخضراء ●
اللجوء أو اإلجراءات المؤجلة للقادمین في مرحلة الطفولة ●

(DED) أو الحالة المحمیة المؤقتة (TPS) أو المغادرة 
القسریة المؤجلة (DED) (الطلبات األولیة والتجدیدات)

2ما المنافع التي یتم أخذھا في االعتبار؟

 * ُیرجى زیارة https://www.federalregister.gov/d/2019-17142/p-2859 أو قم بالمسح 

https://www.federalregister.gov/d/2019-17142/p-2859


ما مجمل الظروف؟ 3
یجب على مسؤولي الھجرةالنظر في إفادة الدعم الخطیة – عقد یوقعھ الكفیل (عادًة ما یكون أحد أفراد األسرة) لتحّمل المسؤولیة المالیة لشخص 

ینتقل بشكل دائم إلى الوالیات المتحدة. حتى إذا استخدم الشخص البرامج المذكورة أعاله، فإن مسؤولي الھجرة سینظرون عندِئٍذ في وضع 
 الشخص بأكملھ عندما یحددون ما إذا كان من المحتمل أن یصبح الشخص عبًئا عاًما في المستقبل أم ال. یمكن أن تتغلب العوامل اإلیجابیة على

االستخدام السابق للمزایا العامة. یأخذ اختبار األعباء العامة ما یلي ما یلي أیًضا بعین االعتبار:

لن یأخذ مسؤولو الھجرة في االعتبار ما یلي

 ،(CHIP) برنامج میدیكید، وبرنامج میدیكید في حاالت الطوارئ، وبرنامج التأمین الصحي لألطفال
وبرامج الرعایة الصحیة على أساس الوالیة أو المنطقة المحلیة (للخدمات بخالف الخدمات  طویلة 

األمد علیھا) والتغطیة الصحیة األخرى، بما في ذلك إعانات الُمقدمة لشراء التأمین من خالل 
gov.Healthcare وتبادل الرعایة الصحیة األخرى

برامج التغذیة، مثل برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP)، وبرنامج التغذیة التكمیلیة الخاصة للنساء 
والّرضع واألطفال (WIC)، وبرامج التغذیة المدرسیة، وبنوك الطعام

برامج اإلسكان المدعوم، مثل البند رقم 8 من قانون اإلسكان العام

قاحات فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) واالختبار والعالج والدعم المتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) مثل 
تحویل المنافع اإللكترونیة للجائحة (EBT-P) ومدفوعات التحفیز واعتمادات ضرائب األطفال والمساعدة اإلیجاریة في 

حاالت الطوارئ

برامج المساعدة غیر النقدیة األخرى القائمة على مستوى الدولة

المزایا النقدیة على أساس العمل أو اإلیرادات، بما في ذلك الضمان االجتماعي، ومزایا التقاعد، 
والمعاشات التقاعدیة، ومزایا المحاربین القدامى.

نوصي بشدة أن یسعى المھاجرون للحصول على استشارة قانونیة موثوقة إذا كانت لدیھم مخاوف تتعلق باألعباء العامة أو وضع الھجرة؛ وفي 
معظم الحاالت، لن یؤثر استخدام المزایا العامة تأثیًرا سلبًیا على الوضع القانوني للمھاجر. تتوفر معلومات وموارد محدثة بلغات أخرى على 

.pifcoalition.org موقع

الدخل ●
الوظیفة●
التعلیم ●

الصحة ●
الوضع العائلي ●
إفادة الدعم ●

تفضل بزیارة WWW.KEEPYOURBENEFITS.ORG للحصول على فحص شخصي مجاني

http://www.pifcoalition.org
http://www.keepyourbenefits.org

