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ي مساعدة عامة مثل 2021مارس  9اعتباًرا من  2019سيتوقف العمل بقانون العبء العام لسنة 
، Medicaid. وبناًء عليه، لن يؤثر تلق 

( )طوابع الطعام( أو اإلسكان المدعوم عىل المستوى الفيدرالي عىل استخدام المهاجر SNAPأو برنامج المساعدات الغذائية التكميلية )

ي للمهاجر وعمره لحالة اإلقامة ا
ي التاري    خ المرضر

ر
ي تتمثل ف

اء(. باإلضافة إل ذلك، فإن العوامل الت  لقانونية الدائمة )البطاقة الخضر

ية لم يعد لها وجود. يمكن لمسؤولي الهجرة اآلن 
ر والدخل الخاص به وممتلكاته ومستوى تعليمه وحجم أرسته وإجادته للغة اإلنجلي 

ي لقانون العبء العام لسنة استخدام 
ي ذلك دخل  1999الدليل الميدانر

ر
ر الدخل بما يشمل ف الذي يقتض عىل تناول مسألة إعانات تأمي 

( وبرامج المساعدة النقدية المحلية/الدولية باإلضافة إل TANF( والمساعدة المؤقتة للعائالت المحتاجة )SSIيىلي )الضمان التكم

 إضفاء الطابع المؤسسي من أجل الحصول عىل رعاية طويلة األجل ممولة من الحكومة الفيدرالية. 

مل اعتمادهم  مسؤولو مه قانون العبء العام هو قانون يستخدما المقصود بقانون العبء العام؟ 
َ
الهجرة لتحديد األشخاص ممن ُيحت

. وقد أصبح قانون العبء العام جزًءا من قانون الهجرة االتحادي منذ 
ً
  . 1882عىل الحكومة باعتبارها المصدر الرئيسي للدعم مستقبال

ستخدم قانون العبء العام؟ 
ُ
ة بطلبمتى ي للحصول عىل حالة اإلقامة القانونية  ُيستخدم هذا القانون عندما يتقدم صاحب التأشي 

اء(.    الدائمة )البطاقة الخضر

ي تعديل حالتهم إل اإلقامة القانونية الدائمة  من هم األشخاص الذين ينطبق عليهم قانون العبء العام؟
ر
المهاجرون الراغبون ف
اء(. ُيعقر العديد من المهاجرين من قانون العبء العام من ضمنهم ال ي )البطاقة الخضر ، وطالت 

ر مهاجرين ألسباب إنسانية مثل الالجئي 
طِلق رساحهم 

ُ
ض؛ وبعض األشخاص الذين أ

ُ
ة؛ والمهاجرين الق ر من العنف األرسي، واالتجار، وجرائم أخرى خطي  اللجوء، والناجي 

وط إل الواليات المتحدة. توجد الئحة كاملة   . هنا بشر

ي يحصل عليها 
ي يتلقاها مقدم الطلب. ال يحسب هذا القانون اإلعانات العامة الت 

ال يهتم قانون العبء العام سوى بالمساعدة العامة الت 
ر أو أفراد األرسة اآلخرين.   أي طفل من أطفال أحد المتقدمي 

ي مارس 
 
ي طرأت ف

ات التى بصفة دائمة. ومن ثم، ستواصل دائرة خدمات  2019العام لسنة تم إلغاء قانون العبء ؟ 2021ما التغير

ي لقانون العبء العام الذي جرى استخدامه منذ 
. جديًرا بالذكر، أن الدليل 1999الهجرة والجنسية األمريكية تطبيق الدليل الميدانر

ي 
ر
 ال يضم كثي  من القيود، لكنه يتضمن إعانات عامة أقل.  1999الذي تم إعداده ف

 العبء العام الحالي قانون  
ي لسنة 

 المعمول 1999)الدليل الميدان 
ا من    (2021مارس  9به اعتبارً

 2019قانون العبء العام لسنة 
ا من  ا اعتبارً

ً
 (2021مارس  9)لم يعد ساري

 

 
 تعريف العبء العام

ا عىل دعم 
ً
هو شخص من المحتمل أن يصبح معتمد

ي المستقبل. 
ر
ا أساسًيا ف

ً
 الحكومة اعتماد

هو شخص يحصل عىل واحدة أو أكير من اإلعانات العامة ألكير 
ة تبلغ مدتها  12من  ي غضون أي في 

ر
 36شهًرا بشكل إجمالي ف

ضاف كل إعانة إل حسبة 
ُ
 شهًرا.  12شهًرا. ت

 

 
 المساعدات العامة الُمدرجة

SSI وTANF  وبرامج المساعدة النقدية المحلية أوالدولية
ر الدخل باإلضافة  إل إضفاء الطابع المؤسسي من لتأمي 

أجل الحصول عىل رعاية طويلة األجل مدفوعة من 
 الحكومة الفيدرالية. 

 
 

SSIو ،TANF وبرامج اإلعانات النقدية المحلية أوالدولية أو ،
ر الدخل، و  21للبالغات فوق سن  Medicaidاالتحادية لتأمي 

ي )طوابع الغذاء( SNAPعاًما غي  الحوامل )عدا الطوارئ(، و
ر
، ف

ي اإلسكان ضمن برنامج قسائم اختيار السكن 
ر
المساعدة ف

بالفصل الثامن، والمساعدة اإليجارية المستندة إل المشاري    ع 
بالفصل الثامن، وأي شكل آخر من أشكال اإلسكان العام 

 المدعوم. 

  

https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/8/212.23
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 مجمل الحاالت 

ا الظروف الصحية  غي  معمول به
ً
إل جانب المساعدة العامة، فهو يشمل أيض

للشخص وسنه ودخله وممتلكاته ومستوى تعليمه وحجم أرسته 
ية.  ر  وإجادته للغة اإلنجلي 

 

 
األشخاص الواقعير  تحت 

ه  تأثير

ة الذي يتقدم بطلب للحصول عىل حالة  صاحب التأشي 
اء(.   اإلقامة القانونية الدائمة )البطاقة الخضر

ة الذي يتقدم بطلب للحصول عىل حالة اإلقامة  صاحب التأشي 
اء( أو اإلقامة القانونية الدائمة الق انونية الدائمة )البطاقة الخضر

ي الواليات المتحدة لمدة 
ر
ر ف يوم أو مدة  180لألشخاص القاطني 

 أطول. 

 

ا؟ 
ً
ي إجراءات الهجرة منذ سنة هل ال يزال قانون العبء العام ساري

ر
 2019. ونتيجة إللغاء قانون سنة 1882نعم؛ حيث تم العمل به ف

، سيعود  ي
ي للعبء العام لسنة  مسؤولو بشكل نهان 

 . 1999الهجرة الستخدام الدليل الميدانر

ال، ال يؤثر العبء العام عىل أهلية الشخص للمساعدة العامة. يتضمن  هل العبء العام يؤثر عىل أهلية الشخص للمساعدة العامة؟

ا لألهلية خاصة به. 
ً
وط  Fairfaxاطعة لمعرفة المزيد حول برامج المساعدة الطبية والمالية الخاصة بمقكل برنامج للمساعدة العامة رسر

 . وكيفية التقديم لها 

ي توفرت لدعم األثر االقتصادي لكوفيد 
ي العبء العام؟  19هل المساعدة التى

 
حتسب ف

ُ
ي ت

ال؛ حيث إن المساعدة العامة الوحيدة الت 

ر الدخل، باإلضافةTANF، وSSIتقع ضمن قانون العبء العام هي  إل إضفاء الطابع  ، وبرامج المساعدة النقدية المحلية أوالدولية لتأمي 

 المؤسسي من أجل الحصول عىل رعاية طويلة األجل مدفوعة من الحكومة الفيدرالية. 

؟ ي الحصول عىل مزيد من المعلومات حول ما إذا كانت المساعدة العامة تنطبق عىل حالة الهجرة لديَّ
 أين يمكنت 

ية ي تساعد المهاجرين  -دليل موارد الخدمات البشر
 المنظمات الت 

ي 
ر
  FCPLموارد الهجرة والجنسية ف

  

  

 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical
https://www.fairfaxcounty.gov/HSRG/pages/ServiceSearch.aspx?servicename=immigration&page=default
https://research.fairfaxcounty.gov/c.php?g=878640&p=6310703
https://research.fairfaxcounty.gov/c.php?g=878640&p=6310703
https://research.fairfaxcounty.gov/c.php?g=878640&p=6310703

