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یتعین على بعض األشخاص المتقدمین للحصول على البطاقة الخضراء (اإلقامة الدائمة) أو تأشیرة دخول إلى الوالیات 
المتحدة اجتیاز فحص”العبء على المجتمع”- والذي ینظر إلى احتمالیة أن الشخص على األرجح سیعتمد على الخدمات 

المقدمة من الحكومة بشكل أساسي في المستقبل. یطلع مسؤلو الھجرة على كافة ظروف المتقدم، بما في ذلك السن والدخل 
 والصحة والتعلیم والمھارات التي یمتلكھا الشخص وظروف األسرة وشھادة كفالة الدعم او عقد العمل. تشمل المنافع

العامة التي ینظر إلیھا في فحص العبء على المجتمع ما یلي:

في حال كنت مستحقا لھا، لن تؤثر البرامج الحكومیة التالیة على وضعك القانوني للھجرة او طلب 
الھجرة المقدم من قبلك.

تخشى بعض األسر من تلقي منافع عامة بسبب اعتقادھا انھا تؤثر على 
فرصة الحصول على البطاقة الخضراء. یساعدك ھذا المستند على التعرف 
على وضعك الخاص والبرامج الحكومیة التي ال تؤثر على حالتك القانونیة 

للھجرة.

o والرعایة الصحیة األخرى (باستثناء (Medicaid) میدكید
الرعایة طویلة األجل في المؤسسات الصحیة).

o (SNAP) برنامج المساعدة التكمیلیة للتغذیة

oاألسكان الحكومي

o والعالج (COVID-19) فحوصات كورونا المستجد
واللقاحات.

o(شیكات الحوافز) دفعات األثر األقتصادي للجائحة

o.المساعدات لمرة واحدة الخاصة بجائحة كورونا المستجد

o.EITC التخفیضات الضریبیة لالطفال و

o(WIC) برنامج التغذیة للمرأة والرضع واألطفال

o(CHIP) برنامج التأمین الصحي لألطفال

oوجبات الغذاء المجانیة او المخفضة في المدارس

oبنوك الغذاء او المأوى

ما المقصود من العبء على المجتمع؟

o.أوالمساعدات العامة TANF أو SSI برامج المساعدات النقدیة التي تقدم دفعات نقدیة منتظمة، مثل

o.الرعایة الصحیة طویلة األجل في المؤسسات الطبیة على حساب الحكومة

حمایة األسر المھاجرة في 
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ھل انت متقدم للحصول على األوضاع القانونیة التالیة: TPS(الوضع المؤقت بموجب حمایة القانون) 
تأشیرات U أو T، اوضاع اللجوء، او الوضع الخاص بھجرة األطفال؟  قاعدة العبء على المجتمع ال 
تنطبق علیك؟ في حال انك قد تقدمت او انك على وشك التقدیم ألي من ھذه األوضاع القانونیة للھجرة، 

بإماكانك مواصلة االستفادة من البرامج الحكومیة التي تتأھل لھا. 

ھل تنوي التقدم للحصول على البطاقة الخضراء انتسابا إلى فرد من أفراد األسرة؟ قاعدة العبء على 
المجتمع قد تنطبق علیك. سیتم النظر في دخلك وسنك وصحتك ومستواك التعلیمي ومھاراتاك وظروف 

أسرتك وشھادة الدعم من الكفیل لتحدید احتمال ما إذا ستكون عبئا على المجتمع في المستقبل أم ال. 
المنافع التي تؤخذ بعین األعتبار في فحص العبء على المجتمع ھي: برامج المساعدات النقدیة التي 

تقدم دفعات نقدیة منتظمة (مثل SSI أوTANF أو المساعدات العامة والرعایة الصحیة المؤسسیة مثل 
بیوت التمریض على حساب الحكومة).  ننصحكم باستشارة محام متخصص بشئون الھجرة قبل تقدیم 

أي طلب یتعلق بالھجرة. 

ھل أنت أو أي من أفراد أسرتك یحمل الجنسیة األمریكیة؟   قاعدة العبء على المجتمع ال تنطبق 
علیك؟ علیك األستمرار بالتسجیل في البرامج التي تتأھل لھا.

ھل أفراد أسرتك حاصلین على البطاقة الخضراء؟ لن یتم تطبیق قاعدة العبء على المجتمع علیكم 
عند التجدید او تقدیم طلب التجنس، بید انھا قد تطبق علیك في حال غادرة البالد لمدة تزید عن 6 
أشھر. یفضل استشارة محام مختص بشئون الھجرة في حال كنت تخطط للسفر لمدة طویلة خارج 

الوالیات المتحدة. 
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ھل لدیك أسئلة؟ أتصل على MIRC’s مجانا على الخط السري للتسجیل: 1234-763-734


