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Thông tin Cập nhật về Gánh nặng Công cộng - Tháng Ba, 2021 

Kể từ ngày 9 Tháng Ba, 2021, quy tắc tính Gánh nặng Công cộng năm 2019 không còn hiệu lực. Do đó, 

việc nhận được dịch vụ hỗ trợ công cộng như Medicaid, SNAP (tem phiếu thực phẩm) hoặc nhà ở được 

liên bang trợ giá không còn ảnh hưởng đến đơn xin tình trạng Thường trú Nhân Hợp pháp (thẻ xanh) 

của người nhập cư. Ngoài ra, các yếu tố như tiền sử y tế, tuổi, thu nhập và tài sản, trình độ học vấn, quy 

mô gia đình và trình độ tiếng Anh của người nhập cư không còn là các yếu tố ảnh hưởng nữa. Giới chức 

nhập cư hiện sẽ áp dụng hướng dẫn thực địa về gánh nặng xã hội năm 1999, chỉ cân nhắc các lợi ích duy 

trì thu nhập, bao gồm SSI, TANF và các chương trình hỗ trợ tiền mặt của tiểu bang/địa phương, cũng 

như việc cho vào cơ sở công để được chăm sóc dài hạn do chính phủ liên bang tài trợ.  

Gánh nặng Công cộng là gì? Gánh nặng Công cộng được giới chức nhập cư sử dụng để xác định những 

người có thể phải phụ thuộc vào chính phủ như nguồn hỗ trợ chủ yếu của họ trong tương lai. Nó là một 

phần của luật nhập cư liên bang từ năm 1882.  

Gánh nặng Công cộng được sử dụng khi nào? Gánh nặng Công cộng được sử dụng khi người có thị thực 

nộp đơn xin chuyển sang tình trạng Thường trú Nhân Hợp pháp (thẻ xanh).  

Gánh nặng Công cộng áp dụng cho ai? Những người nhập cư đang tìm cách điều chỉnh tình trạng của họ 
thành Thường trú Nhân Hợp pháp (thẻ xanh). Nhiều người nhập cư được miễn Gánh nặng Công cộng, 
bao gồm những người nhập cư nhân đạo như người tị nạn, người xin lánh nạn, những nạn nhân của bạo 
lực gia đình, buôn bán người và các tội phạm nghiêm trọng khác; những người chưa thành niên nhập cư 
đặc biệt; và một số cá nhân được tạm cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Danh sách đầy đủ có tại đây.  

Gánh nặng Công cộng chỉ cân nhắc hỗ trợ công cộng mà người nộp đơn nhận được. Nó không tính các 
phúc lợi công cộng mà con của người nộp đơn hoặc các thành viên khác trong gia đình nhận được.  

Điều gì thay đổi vào Tháng Ba, 2021? Quy tắc tính Gánh nặng Công cộng năm 2019 đã bị bãi bỏ vĩnh 

viễn. Do đó, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ sẽ quay lại áp dụng hướng dẫn về lĩnh vực Gánh nặng 

Công cộng đã được sử dụng từ năm 1999. Hướng dẫn năm 1999 ít hạn chế hơn và bao gồm ít lợi ích 

công cộng hơn. 

 Quy tắc Gánh nặng Công cộng Hiện 
hành 

(Hướng dẫn Thực địa năm 1999 Được Sử dụng 
kể từ ngày 9 Tháng Ba, 2021) 

Quy tắc Gánh nặng Công cộng năm 2019 
(Không còn hiệu lực kể từ ngày 9 Tháng Ba, 2021) 

 

 
Định nghĩa về Gánh 

nặng Công cộng 

Một người có khả năng trở nên phải phụ 
thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ của chính phủ 
trong tương lai. 

Một người nhận một hoặc nhiều phúc lợi công 
cộng cho tổng thời gian lớn hơn 12 tháng trong 
bất kỳ một khoảng thời gian 36 tháng nào. Mỗi 
quyền lợi được tính vào 12 tháng.  
 

 
Hỗ trợ Công cộng Đã 

Bao gồm 

SSI (Trợ Cấp An Sinh Bổ Sung) ; TANF (Hỗ Trợ 
Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo Khó); các 
chương trình hỗ trợ tiền mặt của tiểu bang 
hoặc địa phương để duy trì thu nhập; và cho 
vào cơ sở công để được chăm sóc dài hạn do 
chính phủ liên bang chi trả. 

SSI; TANF; các chương trình phúc lợi tiền mặt của 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương để duy trì 
thu nhập; Medicaid cho người lớn đang không 
mang thai trên 21 tuổi (trừ trường hợp khẩn cấp); 
SNAP (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung) 
(tem phiếu thực phẩm); Hỗ trợ Nhà ở theo 
Chương trình Phiếu Chọn Nhà Section 8; Hỗ trợ 

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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Tiền thuê Nhà theo Dự án Section 8; và nhà ở xã 
hội được trợ cấp khác. 

 
Tổng số Trường hợp 

Không được sử dụng Ngoài hỗ trợ công cộng, nó còn phụ thuộc vào 
tình trạng y tế, tuổi tác, thu nhập và tài sản, trình 
độ học vấn, quy mô gia đình và trình độ tiếng Anh 
của người đó. 
 

 
Nó ảnh hưởng đến ai 

Người có thị thực nộp đơn xin trở thành 
Thường trú Nhân Hợp pháp (thẻ xanh). 

Người có thị thực đăng ký chuyển sang tình trạng 
Thường trú Nhân Hợp pháp (thẻ xanh) hoặc 
Thường trú Nhân Hợp pháp sống ở Hoa Kỳ từ 180 
ngày trở lên.  

 

Gánh nặng Công cộng có còn hiệu lực không? Có, Gánh nặng Công cộng đã được sử dụng trong quá 

trình nhập cư từ năm 1882. Do quy tắc năm 2019 bị bãi bỏ vĩnh viễn, giới chức nhập cư sẽ quay lại sử 

dụng hướng dẫn lĩnh vực Gánh nặng Công cộng năm 1999. 

Gánh nặng Công cộng có ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ công cộng không? 

Không, Gánh nặng Công cộng không ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ công cộng. 

Mỗi chương trình hỗ trợ công cộng đều có các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện riêng. Tìm hiểu 

thêm về các chương trình hỗ trợ tài chính và y tế của Quận Fairfax cũng như cách đăng ký các chương 

trình đó.  

Hỗ trợ đã được thực hiện để giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với kinh tế có được tính vào Gánh 

nặng Công cộng không? Không. Hỗ trợ công cộng duy nhất được cân nhắc tính vào Gánh nặng Công 

cộng là SSI, TANF, các chương trình hỗ trợ tiền mặt của tiểu bang hoặc địa phương để duy trì thu nhập, 

và việc cho vào cơ sở công để được chăm sóc dài hạn do chính phủ liên bang chi trả. 

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu nếu Gánh nặng Công cộng áp dụng đối với tình trạng nhập cư cụ 

thể của tôi?  

Hướng dẫn Nguồn trợ giúp Dịch vụ Nhân sinh- Các Tổ chức Giúp đỡ Người Nhập cư  

Nguồn trợ giúp Di Trú và Nhập Tịch FCPL  

  

 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical
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

