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تعّرف على الحقائق حول قاعدة الشخص العالة على  
 " Public Chargeالمجتمع " 

 22-14-2تاریخ التحدیث  )ال یعتبر بیان الحقائق ھذا بدیالً عن المشورة القانونیة.(

قاعدة ، تم حظر القرارات التمییزیة إلدارة ترامب بشأن 2021مارس  9في العام الماضي، من 
الشخص العالة على المجتمع بشكل دائم، ولم تعد ساریة في أي مكان في الوالیات المتحدة. واآلن،  
یمكن للمھاجرین الحصول بأمان على مزایا عامة تدعم صحتھم وتغذیتھم وإسكانھم دون خوف من 

 التأثیر على وضعھم كمھاجرین. 
 
قدیمة جًدا ومحدودة للغایة، ولكن یجب  كما كانت فھي قد عادت قاعدة الشخص العالة على المجتمع ل

 تذكر ما یلي: 
 یتم إعفاء عدد كبیر من المھاجرین من قاعدة الشخص العالة على المجتمع. -

 مع.معظم المھاجرین المؤھلین للحصول على المزایا العامة معفیون من قاعدة الشخص العالة على المجت -

ر  ال یتم احتساب أغلب المزایا التي یتلقاھا أطفال المھاجرین أو غیرھم من أفراد األسرة أثناء اختبار الشخص العالة على المجتمع للمھاج -
 في الوالیات المتحدة. 

 
بعض أنواع المھاجرین معفیون وال یوجد داعي ألن یقلقوا بشأن قاعدة الشخص العالة على  

 أشھر، وھم:  6یغادروا الوالیات المتحدة ألكثر من المجتمع، طالما أنھم لم  
 الالجئون + المستفیدون من حق اللجوء  •
" LPRاألشخاص الذین لدیھم بالفعل إقامة شرعیة دائمة " •

(حاملي البطاقة الخضراء) بما في ذلك من یجددون بطاقة اإلقامة  
 الدائمة الشرعیة 

أصحاب االلتماسات الذاتیة فیما یتعلق بقانون ممارسة العنف ضد  •
 ) VAWAالمرأة (

(بعض   Uأو  Tالمتقدمون للحصول على تأشیرة/حاملو تأشیرة 
 الناجون من اإلتجار بالبشر أو العنف المنزلي أو الجرائم األخرى)

 المھاجرون من األحداث ذوي الظروف الخاصة  •
 األفراد العاملین حالیًا في الخدمة العسكریة، وغیرھم. عائالت  •

. ومساعدات  1اآلن، تسري قاعدة الشخص العالة على المجتمع فقط على المھاجرین الذین یحصلون على 
اإلعاقة،  ) من الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي SSI. وتكملة دخل الضمان TANF( ، 2)نقدیة شھریة ( 

. والرعایة طویلة األجل تدفعھا الحكومة تكلفتھا. وال توجد مزایا أخرى یمكن أخذھا في االعتبار ضمن 3و
 اختبار الشخص العالة على المجتمع!
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 ة على المجتمع: تُحتسب في إي من اختبارات الشخص العال الالعدید من المزایا، مثل تلك الواردة في القائمة أدناه، آمنة و

 ") للبالغین واألطفال OHP" (خطط الرعایة الصحیة في أوریغون "Medicaidبرنامج المساعدة الطبیة میدیك إید " •

") للنساء الحوامل، OHP" (خطط الرعایة الصحیة في أوریغون "Medicaidبرنامج المساعدة الطبیة میدیك إید " •
 یوًما بعد الوالدة 60وتشمل 

 الصحة اإلنجابیةتغطیة  •

 ) CAWEM" للطوارئ ( Medicaidبرنامج المساعدة الطبیة میدیك إید " •

 " في والیة أوریغونCover All Kidsبرنامج التغطیة التأمینیة لجمیع األطفال " •

 " (طوابع الطعام) SNAPمزایا التغذیة التكمیلیة " •

 8برنامج اإلسكان العام واإلسكان المدعوم وفق القسم  •

 سنوات)  5" (المساعدة الغذائیة للنساء والرضع واألطفال حتى سن WICبرنامج النساء والرّضع واألطفال " •

 احتیاجات التعلم الخاصة •

 الخدمات الصحیة المدرسیة لألطفال في سن المدرسة •

 الضمان االجتماعي للتقاعد  •

 "Pandemic EBTوجبة الغداء في المدرسة ونظام صرف وجبات المدارس في ظل الجائحة " •

 " Medicareبرنامج الرعایة الطبیة میدیكیر " •

 تأمین البطالة •

 الطعام من بنك الطعام أو صنادیق الطعام  •

 الرعایة النھاریة المتعلقة بالعمل  •

 والرعایة والتطعیم  19-اختبار كوفید •

 المساعدة أو المزایا في حاالت الكوارث أو الطوارئ  •

 وغیرھا الكثیر! 

 أسئلة؟ھل لدیك 
 اطلب المشورة من محامي الھجرة. ابحث عن محامي للھجرة من خالل  •
• help-https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal 
" /  Legal Aidاحصل على المشورة فیما یتعلق بالمزایا العامة/الشخص العالة على المجتمع من خالل مكتب المساعدة القانونیة "  •

 . 5292-520-800-1أو الخط الساخن الخاص بالمزایا العامة التابع لمركز أوریغون القانوني على الرقم  
 تعّرف على آخر التطورات والتغییرات التي تطرأ على قاعدة الشخص العالة على المجتمع عن طریق التحقق من •

oregonimmigrationresource.org   وwww.protectingimmigrantfamilies.org . 
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