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 2021مارس  -در مورد رس بار جامعه شدن به روز رسان

 کوپن) SNAPیا  Medicaidشود. در نتیجه، دریافت کمک دولتی مثل دیگر اجرا نیم رسبار جامعه شدن، قانون 2021مارس  9از 

ی بر درخواست یک مهاجر برای وضعیت اقامت دایم قانون  )گرین کارت( دولت فدرال یاز سو غذا( یا مسکن با یارانه  ، دیگر تاثیر

، سطح تحصیل، اندازه خانواده و تسلط به زبان انگلییس دیگر  ندارد. به عالوه، عوامیل مثل سابقه پزشیک مهاجر، سن، درآمد و دارانی

ند. افرسان مهاجرت اکنون مبنا قرار نیم دهند که فقط مزایای ، را مبنا قرار یم1999مصوب  رسبار جامعه شدنراهنمای میدان  گیر

ی در یک مرکز مراقبت/ التی یاک نقدی های کمو برنامه SSI، TANFدرآمد از جمله -حفظ های بلند مدت با تامیر  محیل و همچنیر  بسیی

ند. مایل دولت فدرال را در نظر یم  گیر

شود که در آینده توسط افرسان مهاجرت برای شناسانی کسان  استفاده یم رسبار جامعه شدنقاعده چیست؟  رسبار جامعه شدن

  بخیسی از قانون مهاجرت فدرال بوده است.  1882آنها باشد. این قاعده از سال ترین منبع حمایتی ممکن است دولت اصیل

 استفاده یم رس بار جامعه بودنقاعده 
 
شود که یک صاحب ویزا زمان  استفاده یم رسبار جامعه بودنقاعده شود؟ چه زمان

  دهد. درخواست وضعیت اقامت دایم قانون  )گرین کارت( یم

 اعمال یم رسبار جامعه شدنقاعده 
 
تغییر وضعیت خود به مقیم دایم قانون  )گرین  ت  پمهاجران  که در  شود؟در رابطه با چه کسان

دوستانه مثل پناهندگان، پناهجویان،  رسبار جامعه شدنکارت( هستند. مهاجران زیادی از قاعده  معاف هستند، از جمله مهاجران برسی
، قاچاق یا دیگر جرای

ی
وط در ایاالت یجد مبازماندگان خشونت خانیک ، بعض  جوانان مهاجر خاص و بعض  افرادی که بصورت مرسی

 ببینید. اینجاتوانید در متحده آزاد شدند. فهرست کامل را یم

د. آن مزایای دولتی دریافتی توسط فرزند یا سایر ، فقط کمک دولتی دریافتی توسط متقاض  را در نظر یمرسبار جامعه شدنقاعده  گیر
د. اعضای خانواده را در نظر نیم  گیر

ی تغییر کرد؟ 2021در ماه مارس  ، بطور کامل لغو شد. در نتیجه، خدمات شهروندی و مهاجرنی رسبار جامعه شدنقاعده ، چه چیر 

 1999شود. راهنمای مصوب اعمال یم 1999شود که از سال یمتعییر   رسبار جامعه شدنایاالت متحده بر اساس راهنمای میدان  

 تری است. تری دارد و شامل مزایای دولتی کمهای کممحدودیت

 رسبار جامعه شدن فعیلقاعده  
 2021مارس،  9که از   1999)راهنمای میدان  مصوب 

 استفاده خواهد شد(

 2019مصوب  رسبار جامعه شدنقاعده 
 شود.(اجرا نیم 2021مارس،  9)دیگر از 

 

 
 رسبار جامعه شدنتعریف 

 در آینده وابسته به حمایت دولتی 
ً
فردی که احتماال

 خواهد بود. 
فردی که یک یا چند مزیت دولتی را به مدت تجمییع بیش از 

کند. هر مزیت در ماهه دریافت یم-36ماه ظرف یک دوره  12
د. ماه مورداستفاده قرار یم-12محاسبه   گیر

 

 
 دولتی شامل: کمک 

SSI: TANFنقدی ایالتی یا محیل برای  های کمک: برنامه
ی در مراکز مراقبت های بلند مدت از حفظ درآمد و بسیی

. طریق پرداخت  های دولتی

SSI: TANFهای مزایای نقدی محیل یا دولتی برای حفظ : برنامه
باردار باالی  Medicaidدرآمد:  سال  21برای بزرگساالن غیر
(: کمک مسکن غذا)کوپن  SNAP(: موارد اورژانیس)غیر از 
 Housingانتخاب مسکن ) واچر تحت برنامه  8بخش 

Choice Voucher Program8ای بخش (: کمک اجاره پروژه 
 ای. های مسکن عمویم یارانهو دیگر کمک

  

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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 کلیت وضعیت

، عوامیل مثل وضعیت پزشیک فرد، سن،  استفاده نشد عالوه بر کمک دولتی
، سطح تحصیل، اندازه خانواده و تسلط به زبان درآم د و دارانی

 شوند. انگلییس لحاظ یم
 

 
 اثر دارد؟

 
 بر چه کسان

صاحبان ویزانی که درخواست وضعیت اقامت دایم 
 دهند. قانون  )گرین کارت( یم

صاحبان ویزانی که درخواست اقامت دایم قانون  )گرین کارت( 
تر در ایالت روز یا بیش 180دهند یا یک مقیم دایم قانون  که یم

 کرده
ی

 باشد.  متحده زندگ

 

استفاده شده  1882در فرایند مهاجرت از سال  رسبار جامعه شدنبله، قاعده شود؟ هنوز اجرا یم رسبار جامعه شدنآیا قاعده 

استفاده  1999مصوب  رس بار جامعه شدن، افرسان مهاجرت دوباره از راهنمای میدان  2019ست. در نتیجه لغو داییم قاعده ا

  کنند. یم

ایط احراز کمک دولتی اثر دارد؟ رسبار جامعه شدنآیا قاعده  ،  بر رسر ایط احراز کمک دولتی اثر ندارد. هر  رسبار جامعه شدنخیر بر رسی

ایط احراز خاص خود را دارد.  و روش درخواست  Fairfax Countyهای کمک مایل و پزشیک تر درباره برنامهبیشبرنامه کمک دولتی رسی

 . آنها بیاموزید 

 از آثار اقتصادی 
 
، تنها شود؟ در نظر گرفته یم رسبار جامعه شدنانجام شد در تعییر   COVID-19آیا کمیک که برای پشتیبان خیر

ی در برنامه ،SSI ،TANF شود محسوب یم رسبار جامعه شدنکمک دولتی که  های کمک نقدی دولتی و محیل برای حفظ درآمد و بسیی

 ت دولت فدرال هستند. های بلند مدت با پرداخمراقبت

 تر دریافت کنم؟ توانم اطالعات بیشکجا یمدر  محسوب شود،  رسبار جامعه شدناگر وضعیت مهاجرت خاص من، 

 کند هانی که به مهاجران کمک یمسازمان -راهنمای منابع خدمات انسان  

  FCPLمنابع مهاجرت و شهروندی 

  

  

 

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

