
थप स्रोतसाधनह�का लािग 
WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIES.ORG मा जानुहोस ्। 
िन:शुल्क व्यि�कृत िस्क्रिनङ प्रा� गनुर्होस ्। 
WWW.KEEPYOURBENEFITS.ORG मा जानुहोस ्। 

तथ्यह� थाहा पाउनुहोस,् योजना बनाउनुहोस ्र साथीलाई बताउनुहोस ्। केही मािनसह� आफ्नो आप्रवासन िस्थितको कारणले गदार् आफ्नो 
प�रवारका योग्य सदस्यह�, जस्तै िक बच्चाह�, का लािग सावर्जिनक सिुवधाह�का िनिम्त आवेदन िदने कुरामा िचिन्तत ह�ने गछर्न ्। तपाई ंजनुसकैु 
दशेमा जिन्मएको भएतापिन तपाईसँंग यस दशेमा अिधकारह� ह�न्छ । हामी तपाईलंाई आफ्नो अवस्थाका बारेमा थप जान्न प्रोत्सािहत गछ�: 

पिब्लक चाजर् (Public charge) (सावर्जिनक िजम्मेवारी) आप्रवासन काननुमा रहकेो शब्दावली हो जसले भरणपोषण खचर्का लािग मखु्य �पमा 
सरकारमािथ िनभर्र रहने व्यि�लाई वणर्न गछर् । अध्यागमन अिधकारीह�ले व्यि�को आय, उमेर, प�रवारको आकार, स्वास्थ्य, िश�ा, रोजगारी र 
भरणपोषण खचर्को शपथपत्र (प्रायोजकसँगको करार) का आधारमा व्यि�को पिब्लक चाजर् बन्ने सम्भावना छ िक छैन भनेर िनधार्रण गनर्का लािग िभसा 
र िग्रन काडर्ह�का लािग आवेदनह�को समी�ा गछर्न ्। 

पिब्लक चाजर् सबैमा लागू ह�दैँन । शरणाथ� तथा असाइलीह�का साथै बेचिबखन, घरेल ुिहसंा तथा अन्य 
गम्भीर अपराधह�बाट बचरे आएका अिधकांश पीिडत व्यि�ह� र अन्य धरैे "मानवीय" आप्रवासीह� प्रभािवत 
ह�दँनैन ्। वधै स्थायी बािसन्दाह� (वा "िग्रन काडर्" भएका मािनसह�) 180 िदनभन्दा बढी समय सयं�ु राज्य 
अम�ेरका छोडेर गएर पनु: प्रवशे गनर् नखोज्दासम्म उनीह�ल ेपिब्लक चाजर् परी�णको सामना गनुर्पद�न । 

अिधकांश सावर्जिनक सुिवधाह�ले व्यि�को आप्रवासनको िस्थितलाई प्रभािवत गद�नन ्। 
पिब्लक चाजर् िनणर्यमा िनम्न सिुवधाह�मािथ िवचार ग�रँदनै । 

• SNAP, WIC, स्कुल भोजनह�, सके्सन 8 तथा सावर्जिनक आवास लगायतका पोषण र आवास 
सहयोग कायर्क्रमह�; 

• गहृ उजार् सहयोग वा बाल स्याहार जस्ता िनि�त उद्दशे्यका लािग नगद भ�ुानीह�; 

• COVID-19 परी�ण, उपचार, खोपह�, आिथर्क प्रभाव भ�ुानी चकेह� (िस्टमलुस चकेह�), एक 
पटकका लािग िव�ीय सहयोग जस्ता महामारी र COVID-19 लगायतका आपतकालीन िवपदमा 
राहत र P-EBT जस्ता खाद्यान्न कायर्क्रमह�; 

• फुड बैंक र सले्टरह� जस्ता समदुायमा आधा�रत सवेाह�; 

• यिद मिेडकेड (Medicaid) वा अन्य स्वास्थ्य सवेा कायर्क्रमह�ले निसर्ङ होम जस्तो दीघर्कालीन 
स्याहारका लािग भ�ुानी गद� भएमा मात्र ितनीह�मािथ िवचार ग�रन्छ; 

• सामािजक सरु�ा, िनविृ�भरण, भपू ूसिैनकका सिुवधाह� जस्ता "आिजर्त" सिुवधाह� । 

  

 

 

 

http://www.protectingimmigrantfamilies.org/
http://www.keepyourbenefits.org/


पिब्लक चाजर्मा परी�णमा केही सुिवधाह�मािथ मात्र िवचार ग�रन्छ ।  
यी सिुवधाह�मा िनम्न पदर्छन:् 

• SSI वा TANF जस्ता चाल ुजीवनयापन खचर्ह�का लािग भ�ुानी गन� उद्दशे्य रािखएको नगद सहयोग; 
र 

• मिेडकेड वा अक� सरकारी कायर्क्रमद्वारा भ�ुानी ग�रन ेदीघर्कालीन ससं्थागत स्याहार । 

यिद तपाईलं ेयी िनि�त कायर्क्रमह�लाई िवगतमा प्रयोग गनुर्भएको िथयो भन ेतपाईसंगँ अझैं पिन तपाई ंपिब्लक 
चाजर् नबन्ने सम्भावना छ भने दखेाउन ेमौका ह�न्छ । अध्यागमन अिधकारीह�ल ेतपाईकंो िग्रन काडर् वा िभसा 
आवदेनको समी�ा गदार् तपाईकंा सबै प�रिस्थितह�मा अिनवायर् �पमा ध्यान िदनपुछर् । यसमा उमरे, स्वास्थ्य, 
आय, सम्पि�ह�, स्रोतसाधनह�, िश�ा/सीपह�, तपाईलं ेहने�पन� प�रवार र तपाईलंाई हनेुर्ह�न ेप�रवार पदर्छन ्। 
 
प�रवारका सदस्यह�द्वारा प्रयोग ग�रने गैर-नगद सुिवधाह�ले तपाईकंो आप्रवासनको 
िस्थितलाई प्रभािवत गद�नन ्। बच्चाह� लगायत प�रवारका सदस्यह�ल ेआफूलाई उन्नित गनर्मा मद्दत गन� 
सावर्जिनक सिुवधाह�का लािग आवदेन िदन सक्छन ्। यसमा एउटा अपवाद छ - यिद तपाई ंतपाईकंो प�रवारले 
प्रा� गन� SSI वा TANF जस्ता नगद सहयोगमा िनभर्र रहनहु�न्छ भन ेयसलाई तपाईकंो भरणपोषण खचर्को 
एकमात्र स्रोतको रहकेो भनेर मान्न सिकनेछ । 
 
तपाईकंो व्यि�गत जानकारी संरि�त ग�रन्छ । सङ्घीय र राज्यका काननुह�ले सामान्यतया सावर्जिनक 
सिुवधाह�का लािग आवदेन िदन ेवा ती सिुवधाह� प्रा� गन� मािनसह�को गोपनीयताको सरं�ण गछर् । 
सावर्जिनक कायर्क्रमह�का लािग आवदेनह�ले आफ्नो लािग सिुवधाह� प्रापत् गनर् आवदेन िदएका 
मािनसह�को आप्रवासनको िस्थितका बारेमा जानकारी सोध्नहु�दँनै । सिुवधासम्बन्धी एजेन्सीह�ले सीिमत 
अपवादह�का साथ आफ्ना कायर्क्रमह� सञ्चालन गन� उद्दशे्यह�का लािग अन्य सरकारी एजेन्सीह�सगँ मात्र 
जानकारी साझा गनर् सक्नेछन ्। तपाईलं ेआवदेनमा आवश्यक पन� मात्र जानकारी उपलब्ध गराउनपुछर् । 

 

 

 

तथ्यह� थाहा पाउनुहोस,् योजना बनाउनुहोस ्। जानकारी शि� हो ! 
यस िनयमको अथर् तपाईकंा लािग के ह�न्छ भन्ने बारेमा थप जान्नहुोस ्। यिद तपाई ंआफ्नो िग्रन काडर्का लािग िछटै्ट आवेदन 
िदनहु�नेछ भने यी प�रवतर्नह�ले तपाई ंवा तपाईकंो प�रवारलाई कसरी प्रभािवत गनर् सक्नेछ भनेर िनधार्रण गनर्का लािग आफ्नो 
विकलसँग बझु्नहुोस ्। यिद तपाईलंाई िन:शलु्क वा कम खचर् लाग्ने काननुी सहयोग आवश्यक पछर् भने 
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/ मा गएर आफू निजकका सेवाह� प�ा लगाउनहुोस ्। 


