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 حقایق مربوط بھ مصرف عمومی را بدانید 
 22-14-2بھ روز شده در ) این ورقھ معلوماتی جایگزین مشوره حقوقی نیست. (

آمیز مصرف عمومی دولت ترامپ برای  ، قانون تبعیض2021مارچ  9سال گذشتھ در 
شود. اکنون مھاجران نمیھمیشھ لغو شد و دیگر در ھیچ کجای ایاالت متحده اجرا 

توانند بھ راحتی از مزایای عمومی حامی صحت، تغذیھ و مسکن، بدون تشویش از می
 مند شوند. تأثیر بر وضعیت مھاجرت خود، بھره

 
 قانون مصرف عمومِی بسیار قدیمی و بسیار محدود، بھ جای خود بازگشتھ است؛ اما بھ یاد داشتھ باشید کھ: 

 مھاجران از قانون مصرف عمومی معاف ھستند. بسیاری از  -

 اکثر مھاجرانی کھ واجد شرایط دریافت مزایای عمومی ھستند، از قانون مصرف عمومی معاف ھستند.  -

اکثر مزایای دریافتی توسط فرزندان شخص مھاجر یا سایر اعضای خانواده او در تست مصرف عمومی  -
 د.شونمھاجر در ایاالت متحده، در نظر گرفتھ نمی

 
  6برخی از مھاجرانی کھ معاف ھستند و نباید نگران مصرف عمومی باشند (تا زمانی کھ بیش از 

 ماه ایاالت متحده را ترک نکرده باشند) عبارتند از:
 پناھندگان + پناھجویان  •

ھستند (دارندگان گرین   LPRافرادی کھ •
کارت)، بھ شمول کسانی کھ کارت 

LPR  کنندخود را تمدید می 

(قانون  VAWAخودمتقاضی  •
 خشونت علیھ زنان)

(برخی   Uیا  Tمتقاضیان/دارندگان ویزه  
یا  خانگی  خشونت  قاچاق،  قربانیان  از 

 سایر جرایم) 
 خردساالن مھاجِر دارای شرایط ویژه  •

نظامیان مشغول بھ فعالیت و  ھای خانواده •
 دیگران. 

(مزایای  TANF. 1گیرد: اکنون قانون مصرف عمومی فقط استفاده مھاجر از موارد زیر را در نظر می
.  3) از تأمین اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، و SSI. عایدی تضمینی تکمیلی (2نقدی ماھوار)، 

شوند. ھیچ مزیت دیگری در تست نی مدت کھ مصارف آنھا توسط دولت پرداخت میھای طوالمراقبت
 مصرف عمومی در نظر گرفتھ نشده! 
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کنند و  بسیاری از مزایا، مانند موارد موجود در لیست زیر، کدام مشکلی ایجاد نمی 
 در ھیچ تست مصرف عمومی در نظر گرفتھ نمیشوند:

 ) برای کالنساالن و اطفال OHPمدیکید (  •

 روز پس از زایمان 60) برای زنان باردار، بھ شمول  OHPمدیکید (  •

 پوشش صحت باروری  •

 )CAWEMمدیکید عاجل (  •
 پروگرام پوشش ھمھ اطفال اورگان  •

 ھای غذایی) (کوپن  SNAPمزایای غذایی •

 کمک ھای مصرفی برای مسکن  8مسکن عمومی و بخش  •

• WIC   سالگی)   5(کمک تغذیھ برای زنان، نوزادان و اطفال تا سن 

 آموزش خاص  •

 خدمات صحی مبتنی بر مکتب برای اطفال در سن مکتب  •

 تقاوت تأمین اجتماعی  •

 (انتقال الکترونیکی مزایا) بخاطر پاندمی  EBTنان چاشت مکتب و  •

 مدیکر •

 بیمھ بیکاری  •

 ھای غذاغذا از بانک مواد غذایی یا قطی •

 مراقبت روزانھ مرتبط با وظیفھ  •

 19-آزمایش، مراقبت و واکسیناسیون کووید •

 کمک یا مزایای عاجل یا مربوط بھ بالیای طبیعی •

 و خدمات بسیار بیشتر! 

 کدام سؤالی دارید؟

 یک وکیل مھاجرت رھنمایی بخواھید. وکالی مھاجرت را در زیر پیدا کنید از  •

• help-https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal 

  5292-520-800-1کز حقوقی اورگان بھ شماره ھای حقوقی/منافع عمومی مرذریعھ خط تلیفون کمک  •
 درباره مزایای عمومی/مصرف عمومی مشوره حقوقی بگیرید. 

 با بررسی صفحات زیر در مورد تغییرات مصرف عمومی معلومات کسب کنید  •
oregonimmigrationresource.org   وwww.protectingimmigrantfamilies.org 

https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal-help
http://oregonimmigrationresource.org/
http://www.protectingimmigrantfamilies.org/

