
أعرف حقوقك:
أھم 5 حقائق حول قاعدة العبء على المجتمع

مارس - آذار 2021

أعرف الوقائع وضع خطتك وأخبر صدیق. یخشى البعض من تقدیم طلب للحصول على منافع عامة الفراد عائلتھم المستحقین لھا، مثل األطفال، بسبب 
وضعھم القانوني فیما یتعلق بالھجرة. انت تمتلك حقوق في ھذه البلد بغض النظر عن مكان والدتك. نشجعكم على معرفة المزید حول وضعكم.

العبء على المجتمع ھو مصطلح یرد في قانون الھجرة ویستخدم  لالشار إلى الشخص الذي یعتمد على الدعم الحكومي. یقوم مسئولو الھجرة بمراجعة 
الطلبات القمدمة للحصول على تأشیرة او بطاقة خضراء لمعرفة مدى احتمال ان یكون الشخص عبء على المجتمع، بناء على دخلھ وعمره وحجم عائلتھ 

وصحتھ ومستواه التعلیمي وشھادة الدعم المقدمة من الضامن.

 قاعدة العبء على المجتمع ال تنطبق على الجمیع وال یتأثر بھا اللجئون، وطالبي اللجوء وكثیر من 1
الناجون من اإلتجار بالبشر والعنف األسري والجنایات الجسیمة األخرى، وكذلك العدید من المھاجرین 
“ألسباب إنسانیة”. المقیمون الدائمون بصفة قانونیة (حاملو “البطاقة الخضراء”) لن یخضعوا ألخبتار 
العبء على المجتمع اال إذا غادروا الوالیات المتحدة لفترة تزید عن 180 یوما وقرروا الرجوع إلى 

الوالیات المتحدة.

غالبیة المنافع العامة ال تؤثرعلى حالة الھجرة للشخص. وفیما یلي المنافع التي ال تؤخذ بعین 
االعتبار عند اتخاذ قرار لتحدید حالة العبء على المجتمع.

برامج التغذیة والمساعدات االسكانیة بما في ذلك SNAP أو  WICأو الوجبات المدرسیة •
واالسكان الحكومي الذي یخضع للفقرة 8 من قانون االسكان. 

الدفعات النقدیة المخصصة الغراض محددة مثل المساعدات الخاصة بالطاقة او رعایة •
االطفال.

المساعدات الطارئة الخاصة بالكوارث، بما في ذلك المساعدات الخاصة بجائحة كورونا •
COVID-19، مثل الفحوصات والعالج واللقاح والشیكات الخاصة بدفعات مواجھة األثار 

 .P-EBT االقتصادیة (شیكات الحافز) المساعدة المالیة لمرة واحدة وبرامج الغذاء مثل
الخدمات المقدمة في المجتمع المحلي مثل بنوك الغذاء والمأوى. •
ال یتم النظر في میدكید (Medicad) وبرامج الرعایة الصحیة األخرى اال في حالة تسدید •

تكالیف الرعایة الصحیة طویلة األجل من قبل الحكومة، مثل تكالیف الرعایة في بیوت 
 .(Nursing Homes) التمریض

المنافع “المكتسبة” مثل تقاعد الضمان االجتماعي ومنافع قدامى المحاربین.•
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 https://michiganimmigrant.org/protecting-immigrant-families-michigan:حمایة األسر المھاجرة في میتشغان 
ھل لدیك أسئلة؟ أتصل على MIRC’s مجانا على الخط السري للتسجیل: 1234-763-734



القلیل من المنافع فقط ھي التي ینظر إلیھا في فحص العبء على المجتمع، وھي ما یلي:
المساعدات النقدیة لتسدید مصاریف جاریة مثل SSI أو TANF، و ●
الرعایة المؤسسیة طویلة األجل التي تسدد بواسطة میدكید (Medicaid) او برنامج حكومي ●

أخر. 
في حال انك استفدت من ھذه البرامج المحددة في الماضي، الزال لدیك فرصة لتثبت بانك لن تكون 

عبء على المجتمع. یتعین على مسؤلي الھجرة النظر في الظروف الخاصة بك عند مراجعتھم 
الستمارة طلب التأشیرة اوالبطاقة الخضراء. ویشمل ذلك النظر في سنك وحالتك الصحیة والدخل 
والمتلكات والموارد والحالة التعلیمیة/المھارات، عدد أفراد األسرة التي تعیلھم وعدد أفراد األسرة 

الذین یساعدونك.

لن تؤثر المنافع الغیر نقدیة المستخدمة من قبل أفراد األسرة على وضعك القانوني للھجرة.
بإمكان أفراد األسرة، بمن فیھم أطفالك التقدم بطلبات للحصول على المنافع العامة التي تساعدھم على 

النمو، سوى استثناء واحد - في حال كنت تعتمد على المساعدات النقدیة مثل SSI أو TANF التي 
تحصل علیھا أنت او أي فرد من أفراد أسرتك، فیتم أخذھا باألعتبار إذا كانت ھي مصدرك الوحید 

لالعالة.

معلوماتك الشخصیة محمیة بموجب القانون
تحمي القوانین الفیدرالیة والمحلیة خصوصیة االشخاص الذین یتقدمون بطلبات الحصول على المنافع 
العامة. وال ینبغي للبرامج الحكومیة ان تطلب معلومات عن وضع الھجرة الخاصة باألشخاص الذین 

یتقدمون بطلبات الحصول على منافع عامة ألشخاص أخرین. قد تشارك الجھات الحكومیة ھذه 
المعلومات مع جھات حكومیة اخرى فقط لغرض تسییر برامجھا مع استثناءات محدودة، وعلیك  أال 

تقدم سوى المعلومات الضروریة في الطلب.

أطلع على الحقائق وضع خطة. المعلومة قوة!

تعرف على ما تعنیھ القاعدة الجدیدة بالنسبة لك 
بزیارة:www.keepyourbenefits.org لدراسة حالتك الشخصیة.

في حال كنت ستتقدم قریبا للحصول على البطاقة الخضراء، استعن بمحام لمعرفة كیف ان ھذه التغییرات تؤثرعلیك وعلى 
أفراد أسرتك. في حال احتجت لمساعدة قانونیة مجانیة او بتكلة زھیدة، أبحث عن مؤسسة تقدم المساعدة القانونیة بالقرب منك 

 ./https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory:من خالل زیارة
.
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