
Thông tin quan trọng về các thay đổi 
luật nhập cư đối với phúc lợi công cộng

Văn Phòng Trợ Cấp Cho Người Tỵ Nạn và Người Nhập Cư

�  Các chương trình và dịch vụ do Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington quản 
lý sẽ duy trì thích hợp và những người hội đủ điều kiện có thể tiếp cận được.

�  DSHS tiếp tục bảo mật thông tin cá nhân của thân chủ và không chia sẻ thông 
tin này trừ khi được quy định theo luật pháp tiểu bang hoặc liên bang.

�  Công phí không áp dụng cho tất cả người nhập cư. Mỗi gia đình đều khác nhau 
và mọi người nên chọn lựa đúng cho họ và gia đình họ, dựa trên hoàn cảnh cụ 
thể của mình.
–  Khoản này không ảnh hưởng đến thường trú nhân hợp pháp (“người có  

thẻ xanh”) đang nộp đơn xin cấp quốc tịch hoặc nhập quốc tịch Hoa Kỳ.
–  Khoản này không ảnh hưởng đến người tỵ nạn và người tỵ nạn chính trị, người 

nhập cư là Con Lai Mỹ, Người Có Thị Thực Định Cư Đặc Biệt Afghanishtan và 
Iraq, Người Nhập Cư Cuba/Haiti, người được tha xin nhập cư theo chế độ nhân 
đạo, nạn nhân của vụ buôn bán người (Thị Thực-T), nạn nhân của hoạt động tội 
phạm (Thị Thực-U), Thanh Thiếu Niên Định Cư Đặc Biệt hoặc những người tự 
thỉnh cầu VAWA (Đạo Luật Bảo Vệ Phụ Nữ Chống Bạo Hành).

–  Khoản này có thể ảnh hưởng đến những người đang nộp đơn xin thường trú 
hợp pháp (“thẻ xanh”) hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ – bao gồm người nhập cư có 
thị thực đa dạng và đơn xin đổi mới, thay đổi hoặc gia hạn thị thực tại Hoa Kỳ.

Chính phủ liên bang đã thông qua lần cuối luật “công phí” có thể ảnh 
hưởng đến đơn xin thị thực, thường trú, hoặc nhập cảnh vào Hoa  
Kỳ của người nhập cư nếu họ nhận các phúc lợi công cộng nhất định. 
Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã cho phép luật này sẽ được thực thi, và Sở 
Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ thi hành luật mới vào ngày 24 
Tháng Hai, 2020. Chúng tôi đã xem xét lại luật này và muốn cung  
cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các cá nhân và gia đình 
có thể bị ảnh hưởng.

TIẾP THEO TRANG KẾ TIẾP

Quản lý dịch vụ kinh tế
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�  Nhiều phúc lợi công cộng không phải là một phần của luật mới. Các gia đình 
sẽ cảm thấy yên tâm tiếp tục sử dụng các phúc lợi mà họ hội đủ điều kiện để 
hưởng không liên quan đến luật mới này.

–  Luật mới này sẽ xem xét các chương trình trợ cấp tiền mặt, cơ sở chăm sóc y 
tế tập trung dài hạn và một số các phúc lợi chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng 
và nhà ở của liên bang. Để có toàn bộ danh sách các phúc lợi, hãy xem Các 
Câu Hỏi Thường Gặp.

–  Luật mới này sẽ không xem xét bất kỳ phúc lợi nào khác của liên bang.  
Nó bao gồm WIC, CHIP, bữa ăn trưa ở trường, ngân hàng thực phẩm,  
nhà tạm trú và nhiều hơn nữa.

–  Không thực hiện các thay đổi nào về các phúc lợi không dùng tiền mặt  
của địa phương và tiểu bang.

�  Luật này sẽ áp dụng cho đơn xin điều chỉnh tình trạng, gia hạn lưu trú, hoặc 
thường trú có đóng dấu bưu điện vào hoặc sau ngày 24 Tháng Hai, 2020.

�  Luật này sẽ xem xét  các phúc lợi đã nhận vào hoặc sau ngày 24 Tháng Hai, 2020. 
Nó không áp dụng hiệu lực hồi tố và không thể xem xét các phúc lợi đã nhận 
trước ngày này.

�  Luật này không tính đến việc sử dụng phúc lợi bởi các thành viên gia đình của 
một người. Việc sử dụng các phúc lợi bởi trẻ em hoặc các thành viên khác 
trong hộ gia đình sẽ không gây bất lợi cho một cá nhân đang nộp đơn xin 
thường trú hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Các hộ gia đình này có thắc mắc hay quan ngại nào về việc ảnh hưởng khi sử 
dụng các phúc lợi công cộng dựa trên tình trạng nhập cư của họ nên liên hệ 
với một luật sư di trú. Các nguồn trợ giúp có thể hiện có thông qua một trong 
số các tổ chức được liệt kê trên trang web của Thống Đốc: https://www.governor.
wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources.

Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với một trong số các tổ chức sau đây để được trợ giúp:

�  Đường Dây Nóng CLEAR: 1-888-201-1014
�  Dự Án Về Quyền Của Người Nhập Cư Vùng Tây Bắc (NWIRP): 

–  Văn Phòng NWIRP tại Seattle: 206-587-4009
–  Văn Phòng NWIRP tại Yakima Valley (Granger): 509-854-2100
–  Văn Phòng NWIRP tại Wenatchee: 509-570-0054
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