
یجب على بعض األشخاص الذین یتقدمون بطلب للحصول على البطاقة الخضراء أو تأشیرة الدخول إلى الوالیات المتحدة اجتیاز اختبار 
 "األعباء العامة". وفي ھذه الحاالت، ینظر مسؤولو الھجرة فیما إذا كان الشخص سیعتمد في الغالب على الحكومة للحصول على الدعم في

المستقبل. یرد فیما یلي ثالثة أمور مھمة للغایة یجب على عائالت المھاجرین معرفتھا بشأن األعباء العامة:

ال یجب على معظم األشخاص الشعور بالقلق مطلًقا بشأن األعباء العامة

األعباء العامة
یرد فیما یلي 3 أمور یجب معرفتھا

سبتمبر 2022

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 خارج الدولة لھذا االختبار. ُیعفى العدید 
من المھاجرین من األعباء العامة، راجع موقع الویب في أسفل ھذه الصفحة أو استخدم شفرة االستجابة السریعة 

ھذه.

1

2ال یمكن االعتماد على معظم البرامج الحكومیة
ال یؤخذ في االعتبار سوى نوعین اثنین فقط من البرامج:

الدعم النقدي الشھري. یتضمن ھذا األمر دخل الضمان التكمیلي (SSI)، والمعونة المؤقتة لألسر المحتاجة (TANF)، وبرامج المساعدة 1.
النقدیة القائمة على أساس الوالیة أو المنطقة المحلیة

الرعایة الصحیة "المؤسسیة" طویلة األجل، كما ھو الحال في دار رعایة المسنین، والتي تتحمل الحكومة تكلفتھا2.

ال یمكن لمسؤولي الھجرة التحقق من استخدام الشخص للبرامج الحكومیة األخرى. ال یمكن لمسؤولي الھجرة التحقق من أي برامج حكومیة 
یستخدمھا اآلخرون في عائلتك أو منزلك، حتى إذا كان اسمك مدرًجا في طلب أحد أفراد عائلتك، إال إذا كانت ھذه البرامج تمثل الدخل الوحید 

لألسرة.

3 ال تقتصر األعباء العامة على الخدمات الحكومیة فقط
یجب أن یتحقق مسؤولو الھجرة من الشخص بالكامل ولیس فقط ما إذا كان الشخص یستخدم البرامج الحكومیة أم ال. یتضمن ذلك ما إذا كان أحد 

أفراد األسرة أو أي شخص آخر لدیھ دخل أو موارد كافیة قد وعدك بدعمك. یمكن أن تساعد "إفادة الدعم" والعوامل اإلیجابیة األخرى حتى إذا 
كنت قد استخدمت البرامج الحكومیة في السابق. وفي معظم الحاالت، لن یؤثر استخدام البرامج الحكومیة على طلبات الھجرة. 

تفّضل بزیارة موقع الویب KeepYourBenefits.org للحصول على معلومات خاصة بحالة الھجرة الخاصة بك. إذا كانت لدیك مخاوف تتعلق باألعباء العامة أو بحالة 
الھجرة، فإننا نوصي بشدة بطلب استشارة قانونیة موثوقة. یمكن لھذا الموقع أن یحیلك إلى أحد محامّي الھجرة بتكلفة منخفضة بالقرب منك.

تشمل اللوائح الفیدرالیة قائمة المھاجرین المعفیین من األعباء العامة. یمكن العثور على القائمة الكاملة على موقع الویب 
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds#p-2859

http://www.keepyourbenefits.org
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds#p-2859

