يحاول ترامب تغيير القوانين ،للسماح فقط
ألغنى المهاجرين بالحصول على البطاقة
الخضراء أو القدوم إلى الواليات المتحدة.
إعرف المزيد وشاركنا في حملة التص ّدي
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ما هي المسؤولية العامة أو التهمة العامة ()Public Charge؟
هناك العديد من األسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب المهاجرين للحصول على اإلقامة الدائمة (والمعروفة أيضا ً بإسم
"البطاقة الخضراء") أو عدم السماح لهم بدخول الواليات المتحدة .المسؤولية العامة هي واحدة من تلك األسباب .بموجب
القوانين الحالية ،تعتبر الحكومة الشخص مسؤولية عامة إذا تبين أنه من المحتمل أن يصبح معتمداً بشكل أساسي على البرامج
الحكومية .يُعفى بعض المهاجرين من صفة المسؤولية العامة ،ملل الالج ين ،الالج ين السياسيين ،حاملي تأشيرات U-visa
أو  ،T-visaأو المهاجرين بموجب قانون العلر ةد المرأة  ،VAWAالمهاجرين الحاملين إقامة خاصة باألحداث .SIJ
في الوقت الحالي  ،يمكن أن يتحدد كون المهاجر مسؤولية عامة إذا كان يتلقّى:


المساعدة اللقدية (ملل  TANFأو )SSI



الرعاية المؤسساتية طويلة األجل (ملل العيش في دار لرعاية المسلين) من خالل برنامج مديكيد ()Medicaid

إن استخدام األسرة ألي مخصصات عامة أخرى  ،مثلثل  Medicaidأو طثوابثا الثطثعثام أو  ، WICألفثراد الثعثا ثلثة
المؤهلين ،لن يؤثر على وةا الهجرة الخاص بالشخص.

ما الذي يمكن أن يتغير إذا أصبح هناك قانون جديد؟
الحكومة تدرس تغييرات من شأنها توسيع الفئة التي تعتبرها مسؤولية عامة ،مما يزيد من صعوبة الحصول على بطططاقطة
خضراء أو تأشيرة .هذه التغييرات تشمل:
 استخدام مقدمي الطلبات للمساعدة الطبية غير الطار ة ) ،(MAطوابا الغذاء ) ،(FAP/SNAPومساعدات
اﻹسﮐان الممولة فيدرالياً ،والدعم من خالل مديكير ف ة  Dلذوي الدخل المحدود ،باﻹةافة إلﯽ المساعدة النقدية
والرعاية المؤسساتية طويلة األجل.
 يجب على مقدم الطلب (وليس فقط الكفيل) أن يتقاةى ما ال يقل عن  ٪ 521من مستوى الفقر الفيدرالي (أي أكلر
من  $050333دوالر ألسرة مؤلفة من  4أفراد) .يلظر إلى الدخل بشكل إيجابي فقط إذا كان مقدم الطلب يلتج أكلر
من  ٪ 213من مستوى الفقر الفيدرالي (أي ما يقارب من  $600333ألسرة مؤلفة من  4أفراد) .
 عوامل ملل العمر ،الصحة ،التعليم والمهارات .تشمل العوامل السلبية كون إتقانك للغة اﻹنغليزية محدوداً ،باﻹةافة
إلى الظروف الصحية البدنية أو العقلية التي قد تؤثر على القدرة على العمل ،االلتحاق بالمدرسة أو رعاية نفسك.

هل تؤثر هذه التغييرات على عائلتي؟
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على بطاقة خضراء أو ال تخطط للتقدم بطلب للحصول على بطاقة ،فلن تؤثر عليك هذه التغييرات.
إذا كانت لديك حاليا ً بطاقة خضراء ،فقانون المسؤولية العامة يؤثر إجماالً في حال غادرت الواليات المتحدة لفترة تزيد عن 6
أشهر .إستشر محامي الهجرة قبل السفر .تذكر أن بعض المهاجرين يتم إعفاؤهم من صفة المسؤولية العامة ،مثلثل الثالجث ثيثن،
الالج ين السياسيين ،حاملي تأشيرات U-visaأو  ،T-visaأو المهاجرين بثمثوجثب قثانثون الثعثلثر ةثد الثمثرأة ،VAWA
المهاجرين الحاملين إقامة خاصة باألحداث .SIJ
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هل يجب على أسرتي أن تتجنب تلقّي المخصصات العامة؟
إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على بطاقة خضراء داخل الواليات المتحدة  ،فإن القوانين لم تتغير  ،وليس هناك
سبب يمنعك أنت أو أي فرد في عائلتك من تلقّي مخصصات غير نقدية (مثل مديكيد أ وطوابع الغذاء) التي
تكونون مؤهلين للحصول عليها.
في حال تلفيذه  ،لن يؤثر القانون الجديد على أهلية الحصول على الجلسية األمريكية ،ولكن يجب على حاملي
البطاقة الخضراء التشاور دا ما ً ما محامي الهجرة قبل التقدم بطلب للحصول على الجلسية األمريكية أو تجديد
بطاقتهم الخضراء للتأكد من عدم وجود أي مشكالت قد تجعلهم عرةة للترحيل.

الحصول على البطاقة الخضراء لدى القنصلية؟
تنبيه! لقد بدأت التغييرات في اختبار المسؤولية العامة ( )Public Chargeبالفعل لدى بعض القنصليات األمريكية.
إذا كلت خارج الواليات المتحدة وتسعى للدخول إلى الواليات المتحدة أو تخطط للسفر خارج الواليات المتحدة لتقديم
طلب للحصول على البطاقة الخضراء لدى قلصلية الواليات المتحدة في الخارج ،إستشر محامي الهجرة قبل مغادرة
الواليات المتحدة .

ويستمر التصدي لمشروع قانون المسؤولية العامة.
لم يتم تنفيذ التغييرات على قانون المسؤولية العامة المقترح بعد.
قبل تغيير قوانين المسؤولية العامة ،يجب على الحكومة مراجعة ما يفوق  2330333تعليقا ً عاماً .علدما تلتهي الحكومة من
وةا اللمسات األخيرة على القانون ،لديلا مهلة  63يوما ً قبل أن يصبح ساري المفعول .للمزيد من المعلومات حول هذه
العملية ،يرجى مراجعة الموقاprotectingimmigrantfamilies.org :

إنضم للحملة
michiganimmigrant.org/protecting-immigrant-families-michigan
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