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 2020مربوط به حکم دادگاه جوالی  Fairfax Countyاطالعات هزینه عمومی 

 پیام به جامعه:

این اطالعات توسط اداره خدمات خانواده و دفتر مدیریت استراتژی سالمت و خدمات انسانی فقط با اهداف آموزشی تهیه شده است و توصیه 

نیز است. اگر شما یا خانواده شما تحت تاثیر حکم هزینه عمومی  2020حقوقی نیست. اطالعات به روز شده و حاوی تعلیق موقت قانون جوالی 

 شود با یک وکیل مشورت کنید. د، توصیه میقرار گرفتی
 

در مدت وضعیت   2019، یک قاضی فدرال یک حکم تعلیق وقت صادر کرد که اجرا یا اعمال قانون هزینه عمومی 2020جوالی  29در 

یا  2020جوالی  29هایی که در روز ها و دادخواست کند. درخواسترا متوقف می COVID-19اضطراری ملی اعالم شده مربوط به همه گیری 

 24در تاریخ  2019ارزیابی خواهد شد که قبل از اجرای قانون هزینه عمومی  1999بعد از آن ارایه شدند، با استفاده از قانون هزینه عمومی 

به پایش وضعیت هزینه عمومی ادامه داده و اطالعات به روز را به محض دستیابی به اطالعات   Fairfax Countyشد. اعمال می 2020فوریه 

 تر ارایه خواهد کرد.  بیش
 

گیرند. اگر مشخص شود که فردی هزینه عمومی تصمیمی است که مقامات مهاجرتی در رابطه با احتمال وابستگی یک مهاجر به دولت می 
شود  هزینه عمومی ایجاد خواهد کرد، احتمال دارد درخواست مهاجرت یا درخواست ماندن آنها در ایاالت متحده رد شود. آن زمانی استفاده می 

ت ویزا، وضعیت اقامت دایم قانونی )مثل گرین کارت( یا تغییر وضعیت )مثل فردی که ویزای غیرمهاجرتی دارد و قصد که فردی درخواس
شود  دارد مدت اقامت خود را تمدید کرده یا وضعیت خود را به یک وضعیت غیرمهاجرتی دیگر تغییر دهد(. به عالوه، وقتی از آن استفاده می 

 کنند. تر ایاالت متحده را ترک میروز یا بیش  180بان گرین کارت( برای مدت که مقیمان دائمی قانونی )صاح
 

های دریافتی توسط خانواده و اعضای بنفیت  .شودتعیین هزینه عمومی بودن یک فرد فقط بر اساس دریافت بنفیت مستقیم توسط فرد تعیین می
هد که بر تعیین دهای خاصی را نشان می ها و کمک ست که تاثیر بنفیتشود. در زیر چارتی هخانوار، از جمله فرزندان در نظر گرفته نمی

 دهد. را نشان می  COVID-19های مرتبط با  هزینه عمومی از جمله کمک 
 
 

 تاثیر بر هزینه عمومی  کمک/بنفیت 

 COVID-19آزمایش و منابع 

 شود لحاظ نمی  آینده ، مراقبت درمانی و پیشگیرانه از جمله تزریق واکسن در COVID-19آزمایش  
 ها در  که افراد واجد شرایط و خانواده  CARES Actهای ترغیبی موضوع  بازپرداخت بهبود/چک 

 )اعتبار مالیاتی( به عنوان یک پرداخت یکباره دریافت کردند.  2020بهار 
 

 شود لحاظ نمی 

 شود لحاظ نمی  EBT (P-EBT)همه گیری 

 شود لحاظ نمی  ( Pandemic Unemployment Assistanceمساعدت بیکاری همه گیری )

 کمک مالی و بنفیت های عمومی 

 شود لحاظ نمی  کوپن غذا  -(SNAPهای غذایی )برنامه مکمل

 شود لحاظ نمی  شودهای غیرنقدی که توسط دولت محلی یا ایالتی تامین مالی میسایر برنامه
 شود لحاظ می  (TANFهای نیازمند )کمک موقت به خانواده 

 شود لحاظ می  ( General Reliefهای کمک نقدی برای حفظ درآمد مثل امداد عمومی )برنامه

 شود لحاظ می  (SSIبیمه تکمیلی )

 مراقبت درمانی 

Medicaid  شود لحاظ نمی 

 و  FAMIS Plus ،FAMISهای بیمه سالمت کودکان از جمله برنامه
 Medical Care for Children Partnership (MCCP) 

 شود لحاظ نمی 

 شود لحاظ نمی  شودها و مراکز ارایه میمراقبت درمانی ویژه افراد فاقد بیمه که در کلینیک 

 کند.قانون مراقبت مقرون به صرفه، بیمه سالمت از جمله اعتبار مالیاتی و یارانه را ترویج می 

 
 
 
 
 
 
   

 شود نمی لحاظ 
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 تاثیر بر هزینه عمومی  کمک/بنفیت 

 کمک غذایی 

 شود لحاظ نمی  ( WICبرنامه تغذیه تکمیلی ویژه بانوان، نوزادان و کودکان )
 شود لحاظ نمی  های غذایی رایگان و تخفیفی مدارس وعده 

 شود لحاظ نمی  توزیع وعده غذایی رایگان 
 شود لحاظ نمی  هاهدیه ویژه خواروبار فروشیهای غذایی مثل کارت ها و سایر حمایت غذاکده 

 اسکان

 شود لحاظ نمی  کمک اجاره از طریق کانتی، دولت یا غیرانتفاعی 
 شود لحاظ نمی  ها کمک ویژه انرژی و تسهیالت از طریق کانتی، دولت یا غیرانتفاعی

 شود نمی لحاظ  های اسکان با یارانه فدرال ( و برنامه8وشرهای گزینش مسکن )بخش 

 کاریابی 
 شود لحاظ نمی  بیمه بیکاری

 شود لحاظ نمی  های اشتغال و آموزش شغلی برنامه
 
 

 های عمومی مهاجران معاف از تصمیم هزینه 

های عمومی شامل پناهندگان: پناهجویان، بازماندگان قاچاق، خشونت خانگی یا سایر جرایم مهم )متقاضیان یا دارندگان  مهاجران معاف از هزینه

های دریافتی ، جوانان مهاجر خاص، و بعضی افرادی که موقتاً به ایاالت متحده منتقل شدند. بنفیت VAWA(، خوداظهارکنندگان Uیا  Tویزای 

شود. سربازان فعال از جمله کسانی که عضو احتیاط آماده به خدمت  ها را دارند، علیه آنها شمارش نمیانی که مهاجران یکی از این وضعیت زم
 نیروهای مسلح ایاالت متحده هستند و همسران و فرزندان آنها نیز معاف هستند. 

 
 

 منابع اطالعاتی 
 

ها از تارنمای هزینه عمومی خدمات مهاجرت و شهروندی ایاالت متحده به  بر بنفیت و برنامه اطالعات مربوط به هزینه عمومی و تاثیر آن 

 and its Policy Manual( charge-procedures/public-and-processes-card-card/green-www.uscis.gov/greenآدرس )

(13202.pdf-26/pdf/99-05-1999-https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR اقتباس شده است. اطالعات مربوط به مراقبت )

ویژه مهاجران قانونی فعلی به آدرس   Medicaidو  Medicareدرمانی از تارنمای مراکز خدمات پوشش مراقبت درمانی 

(immigrants/-present-www.healthcare.gov/immigrants/lawfully)   .اقتباس شده است 

and-procedures/public-charge
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-05-26/pdf/99-13202.pdf
http://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/



