
 2020  یم   - 19کووید   مرتبط با فکس فرکانتی   عمومی مزایای   ز سواستفاده ا اتهام به  بوط مر  اطالعاتپیوست به 

 

 :مشهریانهبه  امیپ

  ی اهداف آموزش یفقط برا ی بهداشت و خدمات انسان  یاستراتژ  ت ی ری خدمات خانواده و دفتر مد دپارتماناطالعات توسط  نی ا

خدمات   ای منابع و  افتی در جهت  هایی ییاهنمااین اطالعات با ر. می باشدن  ی حقوق توصیه هایبه منزله شده است و  هی ته

قرار   عمومی تفاده از مزایای اسسونون اتهام قا ری خانواده تان تحت تأث   ای شما . اگر ، به روز شده است19با کووید  مرتبط
 مشاوره بگیرید. یک وکیل از به شما توصیه می کنیم، گرفته اید

به  وابسته  اساسا مهاجر  کی   ای آ نکهی در مورد ا مهاجرت  رهاادمسئولین  توسط که  تشخیصی است ، عمومیسواستفاده از مزایای  اتهام

فدرال در   ی از شرکای که و اطالعات   دیدجرایی گرا 2020 ه ی فور 24در  د ی قانون جد.  پذیردمی  صورت   ،یا خیر شد خواهد دولت 

زایای  سواستفاده از ماتهام   مصداقتواند  یم 19وید کو   بااز منابع مرتبط  یبرخ افتی درکه آیا  کردمشخص صادر شد  2020مارس 

متحده   االت ی ماندن در ا ای مهاجرت  ی، درخواست آنها برا شود عمومی متهم به سواستفاده از مزایای  ی . اگر شخصباشد یا خیر عمومی

  درخواست می کند سبز(    ارتک ) ی اقامت دائم حقوقبرای ند، یا می کاقدام  زا ی و برای رد فاین قانون زمانی که  حتماالً رد خواهد شد. از ا

  ت ی وضع ریی تغ ای اقامت  دی تمد ی در جستجو تیمهاجر ری غ یزای با و یشخص برای مثال باشد ) تی وضع ریی تغدر حال وقتی که  ای و 

)دارندگان کارت   یقانون  یساکنان دائم  یبرا  از این قانون نی . همچن تفاده می شود ، اسباشد( دیگر یمهاجرت  ری غ تی وضعیک خود به 

 .شود ی استفاده م زی شوند ن  ی متحده خارج م االت ی از ا شتری ب  ای روز  180مدت برای سبز( که 

ً ی مستقکه مدنظر می گیرد را مزایایی  فقط   میوعماستفاده از مزایای سواتهام    افت ی در یای مزا .شود  ی م افتی در ی متقاض خود توسط  ما

از جمله  ، از منابع ممکن  ی برخ ری تأث  ،زیر چارت   د. درن شو  ینم محسوب، ، از جمله کودکانخانوار ی شده توسط خانواده و اعضا

 نشان داده شده است.  عمومی ز مزایای استفاده اسواتهام روی   ،19  کووید مربوط به ه های حمایتیبست 

 

 عمومی ای ای فاده از مزت استاثیر روی اتهام سو مزیت /حمایت

 و منابع 19وید کو تست 

واکسن  له  از جم  ت جهت پیشگیری ب ، درمان، مراق19تست کووید 
 احتمالی

و یا   Medicaidچه توسط  ، اگر محسوب نمی شود
 یگر تامین شود. مزایای عمومی د

   CARES نون سطه قابوا انگیزشیک های چ  بهبودی/  های  تخفیف
راد  فا به  2020وماتیک در بهار یک پرداخت ات  شاملکه 

 دیت مالیاتی(ی )کر  واجدالشرایط می باشد

 می شود محسوب ن 

 محسوب نمی شود  EBT  (P-EBT)همه گیری

 محسوب نمی شود  ک های بیکاری در زمان همه گیریکم

 ی مک های مالعمومی و ک  یمزایا

 محسوب می شود   (TANF)ی ویژه خانواده های نیازمندت کمک های موق

 محسوب می شود  نظیر حمایت های عمومی درآمد فظ  حهای نقدی برای   کامه کمبرن 

 محسوب می شود  مواد خوراکی پن های کو -(SNAP)ایی امه کمک های مکمل غذبرن 



 محسوب می شود  (SSI)بیمه امنیت تکمیلی  

که توسط دولت محلی و یا ایالت  نقدی   غیر کمک  ای امه هسایر برن 
 تامین می شود 

 محسوب نمی شود 

 پزشکی  های  بت مراق

Medicaid  60بارداری و تا  دورانسال، در   21افراد زیر برای  
 رژانسی و برای مراقبت های او روز پس از زایمان

 محسوب نمی شود 

،   FAMIS Plus ، از جملهسالمت کودکان  مهی ب  یها برنامه

FAMIS مشارکت کودکان برای یپزشک  ی ، و مراقبت ها   

(MCCP)   

 

 محسوب نمی شود 

ها و   کی ن ی نشده ارائه شده در کل مهی افراد ب  یابر شکی پز ی ها مراقبت

 بهداشتی مراکز

 

 محسوب نمی شود 

، از جمله   Affordable Care Act تامین شده توسط  سالمت  مهی ب 

 ارانه ی و  یات ی مال کریدیت

 

 محسوب نمی شود 

Medicaid  د  ن باردار باش نکهی ، مگر او مسن تر  سال 21افراد  برای

 دن باش مانی روز پس از زا 60 فاصله در  ای 

 

 محسوب می شود 

 ای  غذ   های   کمک 

  (WIC) ، نوزادان و کودکانزنان برای  ژهی و یلی تکم هی تغذ برنامه

 

 محسوب نمی شود 

 مدرسه  متی و ارزان ق گانی را ییغذا ی ها وعده

 

 محسوب نمی شود 

 گانی را ییغذا ی وعده ها عی توز

 

 محسوب نمی شود 

  هی هد یها  از جمله کارت خوراکیمواد  ک هایکم ری و سا آشپزخانه ها 

   یی مواد غذا ی فروشگاه ها

 

 محسوب نمی شود 

 مسکن

  یرانتفاعی غموسسات  ای  التی ، اکانتی قی از طر بهااجاره  برای  کمک

 

 محسوب نمی شود 

موسسات   ای  الت ی ، اکانتی قی از طر قبوض و    یانرژتامین برای  كمك

 یرانتفاعی غ

 

 محسوب نمی شود 

  ی ا ارانه ی مسکن  ی( و برنامه ها 8انتخاب مسکن )بخش  یها کوپن

 فدرال 

 

 محسوب می شود 

 اشتغال کار و 

 محسوب نمی شود  بیمه بیکاری 

 ی شغلمهارت های اشتغال و آموزش  یها برنامه

 

 محسوب نمی شود 

 

  



 معاف هستند  تفاده از مزایای اجتماعیاتهام سواس از    ی که مهاجران

  خشونت قربانیان ،  انسان بازماندگان قاچاق ؛سیاسی نپناهندگا ؛ارگانآو شامل اتهام سواستفاده از مزایای اجتماعی معاف از  مهاجران

از   یو برخ  ژه؛ی ؛ نوجوانان مهاجر وVAWA  خواهانداد  ودخ  ؛(U ای  T یزای دارندگان و /انی متقاض)  گری د ی جرائم جد  ای  یخانگ های

از   یکی در  مهاجر ی که فرد شده در هنگام  افتی در ی ای مزا .، می باشندخاک ایاالت متحده آورده شده اندمشروط به که بصورت افراد 

  باش آماده وضعیت   که در ی، از جمله کسان فهی وظفعال در   نی نخواهند شد. مأمور استفادهآنها  هی عل  قرار داشته باشد، ها  تی وضع نی ا

 .معاف هستندهمسر و فرزندان آنها همچنین و  می باشندمتحده  االت ی مسلح ا یروهای ن 

 

 بع امن اطالعات

ی  استفاده از مزایاسوهام ات  ت ی و برنامه ها از وب سا ای آن بر مزا ری و تأث  اده از مزایای اجتماعیاستفاتهام سومربوط به  اطالعات 

 )and-processes-card-card/green-www.uscis.gov/green-متحده االتی ا ی خدمات مهاجرت  عمومی

)gechar-procedures/public  خط مشی نامه نظام و )almanu-www.uscis.gov/policy(  اطالعات مربوط  شده است.   گرفته

مهاجران  مراقبت از  ی متحده برا االتی ا Medicare & Medicaid یاز مراکز خدمات درمان  پزشکی ی به مراقبت ها

 .شده است هی ته )immigrants/-present-https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully( یقانون 

 

 

http://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
http://www.uscis.gov/policy-manual
https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/



