
تشعر بعض العائالت بالقلق من أن استخدام المنافع العامة قد یضر بفرصھم في الحصول على البطاقة الخضراء. یمكن أن تساعدك ھذه 
الوثیقة في معرفة المزید عن وضعك والبرامج العامة التي لن تؤثر على وضعك كمھاجر.

لن تؤثر البرامج الحكومیة التالیة على وضع الھجرة وطلب الھجرة الخاص بك.

ما المقصود باألعباء العامة؟

ھل تنطبق عليَّ قاعدة األعباء العامة؟
سبتمبر 2022

یجب على بعض األشخاص الذین یتقدمون للحصول على البطاقة الخضراء (حالة اإلقامة الدائمة القانونیة) أو تأشیرة لدخول الوالیات 
المتحدة اجتیاز اختبار "األعباء العامة"، والذي ینظر فیما إذا كان من المحتمل أن یعتمد الشخص بشكل أساسي على الخدمات الحكومیة 

للحصول على الدعم في المستقبل.

ینظر مسؤولو الھجرة إلى حالة الشخص كاملة، بما في ذلك العمر، أو الدخل، أو الصحة، أو التعلیم أو المھارات، أو االلوضع العائلیي. 
 ویشمل ھذا األمر ما إذا كان أحد أفراد األسرة أو أي شخص آخر لدیھ ما یكفي من الدخل أو الموارد قد وعد بدعمك. ال ُیؤخذ في

االعتبار إال نوعین فقط من المنافع العامة التالیة في اختبار األعباء العامة: 

برامج المساعدة النقدیة التي توفر مدفوعات مستمرة. ومن األمثلة على ذلك دخل الضمان اإلضافي "SSI"، والمساعدة 1.
المؤقتة لألسر المحتاجة "TANF"، و"المساعدة العامة."

رعایة مؤسسیة طویلة األمد، مثل دار رعایة المسنین، على نفقة الحكومة.2.

 اختبار فیروس كورونا المستجد (كوفید-19)●
والعالج واللقاحات

 مدفوعات التأثیر االقتصادي الناجم عن●
الجائحة (شیكات التحفیز)

●(SNAP) برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة
 برنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرضع●

(WIC) واألطفال
 وجبات غداء مدرسیة مجانیة أو منخفضة●

التكلفة
بنوك الطعام أو الوجبات المجانیة●

 برنامج میدیكید وبرامج الرعایة الصحیة األخرى●
(باستثناء الرعایة المؤسسیة طویلة األجل)

CHIP، برنامج التأمین الصحي لألطفال●

البند رقم 8 من قانون اإلسكان العام●
المالجئ●

 الدخل الُمكتسب واالئتمانات الضریبیة●
لألطفال



ھل تخطط لتقدیم طلب للحصول على البطاقة الخضراء العائلیة؟ 
قد یتم تطبیق قاعدة األعباء العامة. سیجري إیالء االعتبار لدخلك، وعمرك، وصحتك، وتعلیمك، ومھاراتك، ووضعك 

العائلي، وإفادة الكفیل بالدعم لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن تصبح عبًئا عاًما في المستقبل أم ال. أنواع المزایا 
الوحیدة التي یتم أخذھا في االعتبار في اختبار األعباء العامة ھي: برامج المساعدة النقدیة التي تقدم مدفوعات مستمرة 

للشخص المتقدم بطلب (لیس طفلھ أو أي فرد آخر من أفراد أسرتھ، ما لم یكن الدخل الوحید لمقدم الطلب) والرعایة 
المؤسسیة طویلة األجل كما ھو الحال في دار رعایة المسنین التي تدفع تكلفتھا الحكومة. تحدث إلى محاٍم معني بشؤون 

الھجرة یتمتع بخبرة واسعة قبل تقدیم أي طلب متعلق بالھجرة. 

ھل لدیك أنت وأفراد أسرتك بطاقات خضراء بالفعل؟ 
ال تنطبق قاعدة األعباء العامة علیك عند تجدید بطاقتك الخضراء أو التقدم بطلب لتصبح مواطًنا أمریكًیا. 
ومع ذلك، قد یتم تطبیقھا إذا غادرت البالد ألكثر من 6 أشھر. تحدث مع محامي الھجرة إذا كنت تخطط 

للقیام برحلة طویلة خارج الوالیات المتحدة.

ھل تتقدم بطلب للحصول على الحاالت التالیة أو لدیك إحدى الحاالت التالیة: الحالة المحمیة المؤقتة (TPS)، أو 
تأشیرة U أو T، أو حالة اللجوء السیاسي أو حالة الالجئ، أو حالة المھاجر الخاصة باألحداث؟ 

 ال تنطبق علیك قاعدة العبء العام. إذا كان لدیك بالفعل أي من ھذه الحاالت أو بصدد التقدم بطلب للحصول على إحدى
حاالت الھجرة ھذه، فیمكنك استخدام أي برامج حكومیة تكون مؤھًال لھا.

أین یمكنیي الحصول على مزیٍد من المعلومات؟

الستعراض لمحة عامة كاملة على خدمات المواطنة والھجرة األمریكیة (USCIS) لموارد األعباء العامة، تفّضل بزیارة 
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-char

.ge/public-charge-resources

pifcoalition.org لمزید من الموارد، ُیرجى زیارة موقع

www.keepyourbenefits.org احصل على فحص شخصي مجاني. تفضل بزیارة

ھل أنت وأفراد عائلتك مواطنون أمریكیون؟ 
 ال تنطبق علیك قاعدة األعباء العامة. یجب أن تستمر في استخدام البرامج التي

تكون مؤھًال لھا.

ھل تنطبق عليَّ قاعدة األعباء العامة؟
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