معلومات مهمة عن المنافع العامة
يمكن ان تكون قد سمعت ان الدولة تاخد بعين االعتبار تغير قوانين الخاصه ببابليك تشارج
لكن القوانين حتى شهر شباط (فبراير)  2019لم تتغير بعد

ما هو البابليك تشارج
التغييرات القانونيه التي تدرسها الحكومة
؟
هو عبارة عن اختبار لمعرفه اذا كان
ستجعل المزيد من البرامج جزءًا من

الشخص المتقدم مؤهال لالعتماد على
برامج حكوميه معينه.
حتى اآلن  ،البرامج الوحيدة التي هي
جزء من البابليك تشارج هي :
• المساعدات المادية ()SSI, TANF
•مؤسسات الرعايه طويله االمد
(كدور المسنين) عن طريق مديكيد

البابليك تشارج ،بما في ذلك
العالج الطبي (مديكير وجزء دال مديكيد)،
وبرامج المعونة الغذائية التكميلية (،)SNAP
باإلضافة إلى المساعدة في السكن
)،(section 8 housing assistance
وغير ذلك.
ولكن نريد أن نذكر بأن القوانين لم تتغير بعد.

من هم الذين ينطبق عليهم بابليك
تشارج التغييرات التي تدرسها الحكومة يمكن أن

هل تقدمت
للحصول على
االقامه الدائمه
(الجرين كارد) ؟

اختبار البابليك
تشارج هو جزء
من
االجراءات

هل تقدمت
للحصول على
الجنسيه ؟

اختبار البابليك
تشارج ليس جزءا
من االجراءات

تجعل اختبار البابليك تشارج جزءًا من
عملية التقديم لتجديد بعض التأشيرات
(فيزا) أو غيرها من الحاالت  ،باإلضافة إلى
تطبيق البطاقة الخضراء .
لن تؤدي التغييرات إلى إضافة اختبار
البابليك تشارج على اجراءات طلب
الجنسية بالواليات المتحدة.

الحاالت التاليه ال تخضع الختبارالبابليك تشارج في أي وقت ،
حتى عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء:
• الالجئون والالجئون السياسيين .
• ضحايا االتجار بالبشر (تأشيرات .)T
• ضحايا العنف المنزلي أو الجرائم الخطيرة األخرى ( Uفيزا) .
• VAWAااللتماسات الذاتية .
• الحاالت الخاصه للمهاجرين صغار السن (،)SJIS
وبعض المهاجرين اآلخرين .
لن يتغير هذا حتى لو أن الحكومة قامت بوضع اللمسات األخيرة على القوانين المتعلقة
باختبار البابليك تشارج التي تفكر بها حاليًا.
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ماذا يجب ان افعل ؟
قد ال يكون هناك أي فائده
إللغاء االشتراك من
البرامج الحكومية في
الوقت الحالي

القوانين لم تتغير الى تاريخ
شباط ( 2019فبراير)2019

حتى إذا تغيرت القوانين  ،فقد تنطبق فقط
على االعانة التي تستخدمها بعد
إجراء التغييرات .
حتى وان تغيرت القوانين  ،فإن استخدام
البرامج الحكومية ال يجعلك
تصنف اوتوماتيكا كبابليك تشارج .

من يستطيع أن يجيب على أسئلتي
؟
إذا كانت لديك أسئلة حول البابليك تشارج المتعلقة بطلب الهجرة الذي تفكر في تقديمه
او الذي قدمته بالفعل  ،يجب عليك استشارة محامي الهجرة .
يمكنك االتصال على الخط الساخن على الرقم  6565-655-088-1للحصول على
اقتراحات حول مكان طلب االستشاره القانونية .
الخط الساخن مجاني وخاص  ،وتتوفر المساعدة بالعديد من اللغات .

للمزيد من المعلومات الرجاء زياره الموقع االلكتروني التالي :
WWW.NYIC.ORG

