الشخص ُ
المعتمد عىل الفوائد العامة
ِّ
حدد الخيار الصحيح ألرستك
احصل على مساعدة في تحديد الخيار الصحيح
• يختلف تحليل مصطلح الشخص المعتمد عىل
الفوائد العامة من أرسة ألخرى ،وقد ال تتم تغطية
الت تساعد أرستك ى
البامج ى
تغيبات
حت بواسطة ر
ر
ي
ى
المقبحة.
الحكومة
• تتوفر عدة منظمات لتقديم المساعدة يف هذا
محام الهجرة الذي
الشأن .يمكن أن يقدم لك
ي
نصيحة ً
بناء عىل
لديه دراية بهذه المشكلة
ً
موقفك المحدد .ومن الممكن أيضا أن تكون
غب الربحية قادرة عىل تقديم
للمنظمات ر
المساعدة والمشورة القانونية.

للعثور عىل مساعدة يف منطقتك ،تفضل
بزيارة:
/www.immigrationadvocates.org
 nonprofit/legaldirectoryأو
www.icirr.org/ifrp

• هناك عدة قرارات من المحاكم تمنع سريان مفعول
القرار .ال يزال من الممكن تغيير هذه القرارات
الصادرة عن المحاكم وال يزال من الممكن تفعيل
القرار ،ولكن سوف نحصل على إشعار عندم يحدث
ذلك.
ً
مماثًل لألشخاص
قرارا
• أصدرت وزارة الخارجية
ً
المتقدمين للحصول على تأشيرة من خارج الواليات
المتحدة والذين يلزمهم إنهاء معامًلتهم في القنصلية
األمريكية .دخل هذا القرار حيِّز التنفيذ في 15
تشرين األول (أكتوبر)  ،2019ولكنه لم يُطبق بعد.
• بشكل عام ،يجب أال تُحسب المخصصات التي
يستخدمها أطفالك المواطنين في الواليات المتحدة
عليك؛ ومع ذلك ،سيتم النظر في الوضع المالي
العام ألسرتك.

ما المقصود بمصطلح "الشخص المعتمد عىل الفوائد العامة"؟
الشخص المعتمد على الفوائد العامة جزء من قانون الهجرة الفيدرالي
الذي يمكن بموجبه حرمان شخص ما من التأشيرة أو البطاقة
الخضراء (غرين كارد) إذا قرر المسؤولون الفيدراليون أن هذا
الشخص من المحتمل أن يعتمد على الدعم الحكومي لكسب عيشه.
منع رسيان مفعول قرار الشخص ُ
المعتمد
عىل الفوائد العامة ابتداء من 19/11/10
ستغب
ان:
يىل
ر
ر
التغيبات المنوي القيام بها بموجب القرار النه ي
فيما ي
الحكومة الفدرالية كيفية اتخاذ القرارات المتصلة بموضوع الشخص
المعتمد عىل الفوائد العامة .بموجب هذا القرار ،سيفحص مسؤولو
المال ،والصحة ،والعمر،
الهجرة بدقة بعض العوامل  -مثل الوضع
ي
اإلنجلبية  -وتحديد ما إذا كان الشخص المهاجر
ومهارات اللغة
ر
يستخدم أو من المحتمل أن يستخدم:
 خطة ( Medicaidباستثناء  Medicaidللحاالت الطارئة أوخطة  Medicaidللحوامل واألشخاص الذين تقل أعمارهم
عن ً 21
عاما (جميع األطفال واألمهات واألطفال) أو
الخدمات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات)
 برنامج المعونة الغذائية التكميلية ("بطاقة تحويلر
اإللكتونية" أو "البطاقات الغذائية")
المخصصات
 اإلسكان العام والمساعدة يف اإلسكان حسب المادة 8 عدة برامج فدرالية لإلسكان المساعدة النقدية (المساعدة المؤقتة لألرس المحتاجة،التكميىل ،المساعدات العامة)
دخل الضمان
ي

التأشبة والبطاقة
يطرح مسؤولو الهجرة الذين يتعاملون مع طلبات
ر
الخضاء يف بلدان أخرى المزيد من األسئلة حول دخل وموارد
التغيبات ال تؤثر عىل قرارات
المهاجرين والجهات الراعية .لكن هذه
ر
ى
الت يتم اتخاذها يف الواليات المتحدة.
الهجرة ي
حماية العائالت المهاجرة  -إلينوي pifillinois@povertylaw.org
مؤسسة شيكاغو لمرض اإليدز ( ،)AIDS Foundation of Chicagoالخدمات ر
البشية اآلسيوية ( ،)Asian Human Servicesمؤسسة  ،Elevate Energyمركز إيري للصحة األرسية ( ،)Erie Family Health Centerمؤسسة دوبيج ( ،)DuPage Federationمستودع
الكبب لألغذية ( ،)Greater Chicago Food Depositoryمجموعة أبحاث السياسات الصحية والطبية ( ،)Health & Medicine Policy Research Groupحملة .إلينوي الصحية ( ،)Healthy Illinois Campaignخطة إلينوي لإلسكان ( Housing Action
شيكاغو ر
والالجئي ( ،)Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rightsمنتدى السياسات
 ،)Action Illinoisاحداث إلينوي  -األكاديمية األمريكية لطب األطفال (  ،)American Academy of Pediatrics –Illinois Chapterتحالف إلينوي لحقوق المهاجرين
ر
القوم للعدالة للمهاجرين
القانون للعدالة الصحية ( ،)Legal Council for Health Justiceالمركز
الالتينية ( ،)Latino Policy Forumجمعية المساعدة القانونية لخدمات األرسة الحضية ( ،)Legal Aid Society of Metropolitan Family Servicesالمجلس
ي
ي
المسيحيي ()University YMCA
( ،)National Immigrant Justice Centerصندوق درهم وقاية ( ،)Ounce of Prevention Fundمركز ررسايفر لقانون الفقر ( ،)Shriver Center on Poverty Lawجامعة جمعية الشبان
ر

الشخص ُ
المعتمد عىل الفوائد العامة:
هل هذا المصطلح ينطبق ّ
عىل؟
ي
ُ
تغيتات بموجب هذا
لن تؤثر مسألة الشخص المعتمد عىل الفوائد العامة وأي ر
ر
عىل وضعك .ومع ذلك ،إذا كنت تخطط لمغادرة الواليات المتحدة ألكب من
القرار ي
ً
محام متخصص يف شؤون الهجرة أول ألنه من
مع
التحدث
األفضل
فمن
 6أشهر،
ٍ
ُ
الممكن أن تخضع الختبار الشخص المعتمد عىل الفوائد العامة عندما تسىع
للدخول مرة أخرى إل الواليات المتحدة.

مسألة الشخص ُ
المعتمد عىل الفوائد العامة ال تنطبق عىل الفئات المدرجة هنا.
إذا كنت قد تقدمت بالفعل أو كنت بصدد التقدم بطلب للحصول عىل إحدى
حاالت الهجرة هذه ،فيمكنك االستمرار يف استخدام أي برامج حكومية تستحق
الحصول عليها.

خبب للحصول عىل مشورة حول قضيتك قبل اتخاذ أي
عليك أن تتحدث إل شخص ر
قرارات .للعثور عىل مساعدة يف منطقتك ،تفضل بزيارة:
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory
أو http:/www.icirr.org/ifrp

خبب للحصول عىل مشورة حول قضيتك قبل اتخاذ
عليك أن تتحدث إل شخص ر
أي قرارات .للحصول عىل خيارات مجانية أو منخفضة التكلفة ،تفضل بزيارة:
 www.immigrationadvocates/nonprofits/legaldirectoryأو
www.icirr.org/ifrp

هل يوجد لديك ولدى أفراد أرستك بطاقات
خضاء؟

ً
يىل أم لديك بالفعل إحدى
هل تقدم طلبا للحصول عىل ما ي
هذه الحاالت؟
شبة طلب
الجنسية األمريكية ،أو تجديد البطاقة الخضاء ،أو تجديد تأ ر
تأشبة الحماية
القرار المؤجل للوافدين وهم أطفال ( ،)DACAأو ر
تأشبة ()T
ام ،او ر
المؤقتة ( ،)TPSأو ر
تأشبة ( )Uلضحايا النشاط اإلجر ي
لضحايا االتجار ر
بالبش ،أو وضع اللجوء أو ر
الالج ،أو الوضع الخاص
بالمهاجرين األحداث

هل تخطط أرستك للتقدم بطلب للحصول عىل
التأشتة من داخل الواليات
البطاقة الخضاء أو
ر
المتحدة؟

هل تخطط أرستك للتقدم بطلب للحصول عىل
التأشتة من خارج الواليات
البطاقة الخضاء أو
ر
المتحدة؟

لمزيد من المستجدات والموارد أو لطلب تدريب أو جلسة نقاش عت ر
االنتنت حول مفهوم الشخص العالة عىل المجتمع  ،101راسلنا
ر
ر
ً
ر
هذه المعلومات حالية اعتبارا من  15تشين األول (أكتوبر) 2019
ونpifillinois@povertylaw.org :
اإللكت
التيد
عىل عنوان ر
ي

