عوایم چارج:
ے
اپن خاندان ےک ےلئ صحیح انتخاب کریں
صحیح انتخاب کرنے میں مدد حاصل کریں۔
• ہر خاندان کا عوایم معاوضہ تجزیہ مختلف ہوتا
ےہ  ،اور ہو سکتا ےہ کہ آپ ےک خاندان یک مدد
ے
کرن واےل پروگرام حکومت یک مجوزہ تبدیلیوں
می شامل بیھ نہ ہوں۔
ں
تنظیمی مدد ےک ےلئ دستیاب ںہی۔ اس
• بہت یس
ں
مسئےل ےس واقف ایک امیگریشن وکیل آپ یک
مخصوص صورتحال یک بنیاد پر آپ کو مشورے
ی
منفعت ادارے بیھ مدد
غی
دے سکتا ےہ۔ مقایم ں
ے
ی
قانون مشورے فراہم کرسکئ ںہی۔
اور

ے
ے
ا ے
کرن ےک ےلئ ،
می مدد حاصل
پن عالق ں
مالحظہ کریں:
/www.immigrationadvocates.org
ے
قانون ڈائر ر
ے
کیی۔ [ 3یا
منفعت/
غی
ں
www.icirr.org/ifrp

ی
وفاق عدالت ےک ے
کت احکامات ضابےط ےک نفاذ کو
•
ی
رہ ںہی۔ ان عدالت احکامات کو اب بیھ
روک ے
ی
می
عمل
اذ
نف
کا
ضابےط
اور
ہ
سکتا
جا
کیا
مسید
ں
ے
ہمی
الیا جا سکتا ےہ ی ،لیکن جب ایسا ہوا تو ں
اطالع دی جا ے
ئ یک۔
• محکمہ خارجہ ے
ئ یو ایس ےس باہر ویزوں یک
درخواست ے
می پہےل
دین والوں –بشمول امریکہ ں
ےس موجود تار ں ے
کی وطن جن کو کیس امرییک
ے
می اپنا پراسس مکمل کرنا ےہ ےک ےلئ
قونصل خائ ں
ایس جیسا ایک ضابطہ جاری کیا ےہ۔ یہ ضابطہ
 15اکتوبر  2019کو نافذ العمل ہوا ،لیکن ابیھ
نہی کیا جا رہا ےہ۔
اےس الگو ں

عوایم چارج کیا ےہ؟
عوامی چارج وفاقی امیگریشن قانون کا ایک حصہ ہے جس کے
تحت کسی فرد کو بھی ویزا یا گرین کارڈ سے محروم کیا جاسکتا
ہے اگر وفاقی حکام یہ تعین کرتے ہیں کہ اس شخص کا اپنی
معاش کے لئے سرکاری امداد پر انحصار کرنے کا امکان ہے۔

عوایم چارج ےک ےنئ ضابےط ےک نفاذ کو  10/11/19کو
بالک کر دیا گیا۔
رہی:
حتیم ضابےط ےک تحت مجوزہ تبدیلیاں یہ ں
ی
ے
وفاق حکومت عوایم چارج ےک حواےل ےس فیصےل کرن ےک طریقوں
ے ی
ئ یک۔ ضابےط ےک تحت ،ایک بار جب یہ تبدییل
می تبدییل ال
ں
نافذالعمل ہو ے
گت ،امیگریشن اہلکار کچھ عوامل جیےس مایل حیثیت
 ،صحت  ،عمر  ،اور انگریزی زبان یک مہارت پر زیادہ غور ےس جائزہ
کرن ےک ےلئ کہ آیا ک ے
تعی ے
ںلی یےک  -اور اس بات کا ں ے
ون تارک وطن درج
خدمات استعمال کر رہا ہ یا ے
کرن کا امکان ےہ
ے
-

• عام طور پر  ،آپ کے امریکی شہری بچوں کے
استعمال کردہ فوائد آپ کے حساب میں نہیں ہونے
چاہیئے؛ تاہم  ،آپ کی مجموعی گھریلو مالی
حالت پر غور کیا جائے گا۔.

-

ں ے
خواتی اور 21
میڈیک ایڈ (ایمرجنیس میڈیک ایڈ ،حاملہ
ے
بچ) ےک لئ میڈیک
بچ  ،زچہ ے
سال ےس کم عمر افراد (تمام ے
ایڈ ےک عالوہ ،یا معذوریوں ےک حامل افراد ےک ایکٹ ےک
تحت خدمات)
ے
تکمیل غذان معاونت پروگرام (  "TBE" ،SNAPیا "فوڈ
اسٹامپس")
پبلک ہاؤسنگ اور سیکشن  8ہاؤسنگ معاونت
ے
ی
رہائیس پروگرام
بہت ےس وفاق
نقد امداد (  ، SSI ،TANFعمویم امداد)

.
ے
تار ں ے
الینوان pifillinois@povertylaw.org
کی وطن خاندانوں کا تحفظ کرنا -
AIDS Foundation of Chicago, Asian Human Services, Elevate Energy, Erie Family Health Center, DuPage Federation, Greater Chicago Food Depository, Health & Medicine Policy
American Academy of Pediatrics, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, –Research Group, Healthy Illinois Campaign, Housing Action Illinois, Illinois Chapter
Latino Policy Forum, Legal Aid Society of Metropolitan Family Services, Legal Council for Health Justice, National Immigrant Justice Center, Ounce of Prevention Fund, Shriver
Center on Poverty Law, University YMCA

عوایم چارج:
میے اوپر الگو ہوتا ےہ؟
کیا یہ ں
ی
عوایم چارج اور اس قاعدے ےک تحت ے
کون تبدیلیاں آپ کو متاثر نہ ںی کریں گ۔
ے
چھوڑن کا ارادہ رک ی
ھن ںہی تو ،
تاہم  ،اگر آپ  6ماہ ےس زیادہ عرےص ےک ےلئ امریکہ
امیگریشن ے
اٹارن ےس پہےل بات کرنا ایک اچھا خیال ہو گا کیونکہ جب آپ امریکہ
ی
ے
می دوبارہ داخل ہون یک کوشش کرن ںہی تو آج کو عوایم چارج ٹیسٹ ےس گزرنا
ں
پڑ سکتا ےہ۔

نہی ہوتا۔ اگر آپ پہےل یہ ان
عوایم چارج یہاں درج کیٹیگریوں پر الگو ں
امیگریشن حیثیتوں می ےس ے
کھن ںہی یا اس ےک ےلئ درخواست ے
کون ایک ر ی
دین کا
ں
عمل جاری ےہ ،آپ کیس بیھ ایےس رسکاری پروگراموں کو استعمال کرنا جاری رکھ
ی
سکئ ںہی جس ےک ےلئ آپ اہل ہوں۔

کون فیصلہ ے
ے
کرن ےس پہےل آپ کو ے
می مشورے ےک ےلئ کیس ماہر ےس
اپن معامےل ں
ی
ق می مدد حاصل ے
بات ے
چاہن۔ [ 2ے
ے
کرن ےک ےلئ  ،مالحظہ کریں:
کرن
اپن عال ں
/https://www.immigrationadvocates.org
ے
قانون ڈائر ر
ے
کیی یا http:/www.icirr.org/ifrp
منفعت/
غی
ں

کون فیصلہ ے
ے
کرن ےس پہےل آپ کو ے
می مشورے ےک ےلئ کیس ماہر ےس
اپن معامےل ں
بات ے
الگت اختیارات ے
چاہن۔ ے
ے
اپن قریب مفت یا کم ی
کیلن مالحظہ کریں:
کرن
 www.immigrationadvocates/nonprofits/legaldirectoryیا
www.icirr.org/ifrp

کیا آپ اور آپ ےک اہل خانہ ےک پاس پہےل یہ گرین
کارڈ موجود ںہی؟

ے
می ےس پہےل ےس کون ایک
کیا آپ درج ذیل ں
ے
ے
رہ
حیثیت رکھن ںہی یا ان ےک لئ درخواست دے ے
ںہی؟
امرییک شہریت  ،گرین کارڈ یک تجدید  DACA ،یک تجدید یا ،TPS
 Uیا  Tویزا  ،سیایس پناہ یا پناہ گزین یک حیثیت  ،یا خصویص
تار ں ے
کی وطن نو عمر یک حیثیت

کیا آپ کا خاندان گرین کارڈ یا ویزا ےک ےلئ ریاستہا ے
ئ
متحدہ ےک اندر ےس درخواست ے
دین کا ارادہ رکھتا
ےہ؟

کیا آپ کا خاندان گرین کارڈ یا ویزا ےک ےلئ ریاستہا ے
ئ
متحدہ ےک باہر ےس درخواست ے
دین کا ارادہ رکھتا
ےہ؟

ے
ہمی ای میل کریں:
مزید تازہ کاریوں اور وسائل ےک ےلئ یا مفت عوایم چارج  101گ تربیت یا ویبنار گ درخواست کرن ےک ےلئ ں
تھی۔
pifillinois@povertylaw.org
یہ معلومات  15اکتوبر 2019 ،کو صحیح ں

