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 2020مايو/ -19الرسوم العامة لمقاطعة فيرفاكس اثناء ازمة فايروس كوفيد  ملحق معلومات بما يخص

 

 :رسالة إلى المجتمع

تم تطوير هذه المعلومات من قبل إدارة خدمات األسرة ومكتب االدارة اإلستراتيجية للخدمات الصحية والبشرية وهذه المعلومات  

تم التحديث لهذه المعلومات لتشمل إرشادات حول تلقي الموارد أو الخدمات ذات   .التعليمية فقط وليست نصيحة قانونيةلألغراض 

إن كنت من المتاثرين أنت أو عائلتك بقاعدة المعونة و الرسوم العامة ، فإننا نشجعك على استشارة محاٍم   .COVID-19 الصلة بـ

 للتعرف اكثر على حقوقك. 

 

المعونة العامة هي قرار يتخذ من قبل مسؤولي الهجرة حول ما إذا كان من المحتمل أن يصبح المهاجر معتمداً بشكل أساسي  على 

، وتم إصدار المعلومات من الشركاء الفيدراليين في مارس  2020فبراير  24أصبحت القاعدة الجديدة سارية الممفعول في  .الحكومة

سيؤثر على تحديد الرسوم   وCOVID-19 ان الشخص المقدم متاثر بي أو ذات الصلة بالوضع الحالي ل والتي توضح ما إذا ك 2020

اذا تم تحديد شخص ما بأن قضيته تدخل ضمن قاعدة الرسوم العامة ، فمن المحتمل أن يتم رفض طلبه للهجرة أو البقاء في  العامة. 
لب للحصول على تأشيرة ، أو إقامة دائمة قانونية )أي البطاقة الخضراء( أو  يتم استخدامه عندما يتقدم الفرد بط  .الواليات المتحدة

تغيير في حالة االقامة )أي شخص لديه تأشيرة لغير المهاجرين يسعى لتمديد إقامته أو تغيير وضعه إلى وضع مختلف لغير  
  180راء( الذين يغادرون الواليات المتحدة لمدة كما أنها تستخدم للمقيمين الدائمين القانونيين )حاملي البطاقة الخض . (المهاجرين

 يوًما أو أكثر. 

ال يتم احتساب الفوائد التي تتلقاها األسرة وأفراد  .إن تحديد الرسوم العامة يراعي فقط المزايا التي يحصل عليها مقدم الطلب مباشرة

أثير بعض الموارد على تحديد الرسوم العامة ، بما  أدناه مخطط جدولي يوضح ت .األخرين ضمن المنزل الواحد ، بما في ذلك األطفال

   COVID-19 في ذلك اإلغاثة ذات الصلة بـ
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 الفوائد/المساعدات           تاثير الرسوم العامة

COVID-19  مصادر و فحوصات 
غير محسوب ، حتى لو تم تمويله بواسطة 

 أو مساعدات عامة أخرى Medicaidبرنامج 

 

والعالج والرعاية الوقائية ، بما في ذلك  COVID-19اختبار 

 اللقاح المستقبلي

 CARESاسترداد التعافي / المساعدات التحفيزية من قانون  محسوب  غير 

التي تلقاها األفراد والعائالت المؤهلة كمدفوعات تلقائية 

 )االئتمان الضريبي( 2020لمرة واحدة في ربيع 

 p-ebtضمن جائحة كورونا  EBTمساعدات ال  محسوب  غير 
 مساعدة البطالة ضمن الظرف الوبائي محسوب  غير

 الفوائد العامة و المساعدات المالية   

 (TANFالمساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ) محسوبة

برامج المساعدة النقدية للحفاظ على الدخل مثل  محسوبة 

 اإلغاثةالعامة

 بطاقات –( SNAPبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) محسوبة 

 الغذاء

 (SSIالتكميلي )التأمين األمني  محسوبة 

برامج المساعدات غير النقدية األخرى التي تمولها الحكومة  غير محسوب  

 المحلية أو حكومة الوالية

 الرعاية الصحية 
 60عاًما ،خالل فترة الحمل وحتى  21لألفراد دون سن  Medicaid غير محسوبة

 يوًما بعد الوالدة ، ولرعاية الطوارئ

و  FAMIS Plusبرامج التأمين الصحي لألطفال ، بما في ذلك  غير محسوبة 

FAMIS ( وشراكة الرعاية الطبية لألطفالMCCP) 

العيادات الرعاية الصحية لألفراد غير المؤمن عليهم في  غير محسوبة 

 والمراكز

 
قانون الرعاية بأسعار معقولة والتأمين الصحي في السوق ،  غير محسوبة

 بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية واإلعانات
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 المهاجرون المعفون من قرارات الرسوم العامة 

مقدمي اللجوء السياسي. الناجين من تجرة تهريب   ,يشمل المهاجرون المعفون من الرسوم العامة الالجئين  

  VAWA( ؛ Uأو   Tالبشر أو العنف المنزلي أو الجرائم الخطيرة األخرى )المتقدمين من حاملي تأشيرة 

وبعض األشخاص الذين   , الملتمسون بشكل ذاتي ؛ القاصرين أو االحداث في العمر  المهاجرون الخاصون 

ية التي يتم تلقيها عندما يكون المهاجرون في إحدى هذه الحاالت لن يتم  تم تسريحهم في المنافع األمريك

بمن فيهم أولئك الموجودون في االحتياطي    ,احتسابها ضدهم. كما يُعفى أفراد الخدمة الفعليةالعسكرية  

 الجاهز للقوات المسلحة األمريكية وأزواجهم وأطفالهم. 

 

 

 

 

 

 

 

عاًما أو أكثر اال في  21لألفراد الذين يبلغون من العمر  Medicaid محسوبة

 يوًما بعد الوالدة 60حالة الحلم أو في غضون 

 
 المساعدات الغذائية

 (WICوالرضع واألطفال )برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء  غير محسوبة

 وجبات مدرسية مجانية وبأسعار مخفضة غير محسوبة 

 توزيع وجبات الغذاء المجانية غير محسوبة 

المخازن الغذائية وغيرها من الموارد الغذائية مثل بطاقات الهدايا  غير محسوبة 

 لمحالت البقالة

 االيواء السكني  

 ربحية  غير منظمة أو واليةال أو مقاطعةال خالل من المقدمة اإليجار في المساعدة غير محسوبة
  غير مؤسسة أو الوالية أو المقاطعة خالل من المقدمة والخدمات االخرى الطاقة الكهربائية في المساعدة غير محسوبة

 الربحية 

 اتحاديًا المدعومة اإلسكان وبرامج( 8 القسمبرنامج مساعدات ) السكن اختيار قسائم محسوب  

 التوظيف 
 ضد الباطالةتامين  غير محسوبة

 برامج التوظيف والتدريب الوظيفي غير محسوبة
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 معلومات المصدر 

 

المعلومات حول الرسوم العامة وتأثيرها على المزايا والبرامج من موقع الرسوم العامة  تم الحصول على 

 -www.uscis.gov/green-card/green-card-processesلخدمات المواطنة والهجرة األمريكية )

and-رسوم( و دليل سياستها )-إجراءات / عامةwww.uscis.gov/policy-manual  تم الحصول على .)

ول الرعاية الصحية من المراكز األمريكية للخدمات الطبية والرعاية الطبية تغطية الرعاية  معلومات ح

-www.healthcare.gov/immigration/lawfullyالصحية للمهاجرين الموجودين بشكل قانوني )

present-immigration 

 

 




