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 د عامھ لګښت پھ اړه پر حقایقو پوه شئ
 نٻټھ بیا کتل شوی دی  22-14-2پر ) دغھ معلوماتي پاڼھ د حقوقي مشاورې لپاره بدیل نشي کٻدای.(

کال د مارچ د  2021د ټرمپ د ادارې د عامھ لګښت لھ تبعیضھ ډک قانون د تٻر 
شو او تر دې وروستھ د متحده ایاالتو پھ ھٻڅ برخھ مھ نٻټھ د تل لپاره بند   9میاشتې پر 

کې د پلي کٻدو وړ نھ دی. اوس کډوال کوالی شي پھ خوندیتوب سره ھغھ عامھ ګټې 
ترالسھ کړي چې د ھغوی د روغتیا، تغذیې او استوګنځي پھ برخھ کې مرستھ کوي، پرتھ  

 ي. لھ دې چې دا وٻره ولري چې د ھغوی د کډوالۍ پر وضعیت بھ اغٻز وکړ

 
 د عامھ لګښت ډٻر پخوانی او ډٻر محدود قانون بٻرتھ د تطبیق وړ ګرځٻدلی، مګر پھ یاد ولرئ چې:

 ګڼ شمٻر کډوال د عامھ لګښت لھ قانون څخھ مستثنی دي.  -

ګڼ شمٻر ھغھ کډوال چې د عامھ ګټو لپاره پھ شرایط پوره دي، د عامھ ګټو د لګښت لھ قانون څخھ  -
 مستثنی دي. 

چې د کډوالو ماشومان یا د کورنۍ نور غړي یې ترالسھ کوي، پھ متحده ایاالتو کې د  ډٻری عامھ ګټې  -
 کډوالو د عامھ لګښت د ازموینې پر مھال نھ حسابٻږي. 

 
ځینې ھغھ ډول کډوال چې مستثنی دي او د عامھ لګښت لپاره باید اندٻښنھ ونلري (تر ھغې چې لھ  

 ت ترک کړي نھ وي)، پھ الندې ډول دي: میاشتو څخھ یې د ډٻرې مودې لپاره متحده ایاال 6
 کډوال + پناه غوښتونکي •

وي  LPRھغھ کسان چې لھ وړاندې  •
(ګرین کارتونھ لري) د ھغو کسانو پھ 

 بیا نوی کوي LPRګډون چې خپل 

(د ښځو پر وړاندې د   VAWAد  •
تاوتریخوالي قانون) عریضھ 

 کوونکي 

ویزې متقاضیان/ لرونکي (د   Uیا  Tد 
انساني قاچاق، کورني تاوتریخوالي یا 

 نورو جرایمو قربانیان)
 ځانګړي کډوال تنکي ځوانان •

 د فعالو پوځیانو کورنۍ او نور. •

(میاشتنۍ نغدي   TANFڅخھ د کډوال پر ګټې اخیستنې غور کوي.  1 اوس د عامھ لګښت قانون یوازې لھ
). د  SSIلپاره لھ ټولنیز امنیت څخھ تکمیلي امنیتي عاید ( 3. د معلولیت لرونکو کسانو او 2مرستې)، 

 اوږدمھالې پاملرنې لګښت دولت ادا کوي. د عامھ لګښت پھ آزموینھ کې پر نورو ګټو غور نھ کٻږي! 
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ډٻری ګټې لکھ پھ الندې لٻست کې چې ذکر شوې، خوندي دي او د عامھ لګښت  
 :نھ حسابٻږيپھ کومھ آزموینھ کې 

 ) د لویانو او ماشومانو لپاره OHPمٻډیکٻډ (  •

 60) د امٻندوارو مٻرمنو لپاره، د ھغو مٻرمنو پھ ګډون چې لھ والدت څخھ یې OHPمٻډیکٻډ (  •
 ورځې تٻرې شوې وي

 روغتیا پوښښد زیږون د  •

 )CAWEMبٻړنی مٻډیکٻډ (  •
 د اورٻګن د ټولو ماشومانو د پوښښ پروګرام  •

• SNAP  (د خوړو د کپون سند) د خوراکي توکو امتیازات 

 برخې مرستھ شوي استوګنځي 8عامھ استوګنځي او د  •

• WIC    کلنۍ پورې ماشومانو لپاره د خوړو مرستھ) 5(د ښځو، نویو زٻږیدلو ماشومان او تر 

 ځانګړې زده کړه  •

 د ښوونځي د عمر ماشومانو لپاره د ښوونځي روغتایي خدمتونھ  •

 د ټولنیز امنیت تقاعد •

 EBTد ښوونځي غرمنۍ او د وبا  •

 مٻډیکٻر  •

 د وزګارتیا بیمھ  •

 هد خوړو لھ بانکونو یا بکسونو څخھ خواړ •
 د دنې اړوند ورځنۍ پاملرنھ •

 معاینھ، پاملرنھ او د واکسینو تطبیق  19-د کووٻډ •

 د ناورین یا بٻړني وضعیت مرستنھ او امتیازات  •

 او ال ډٻر نور!

 پوښتنې لرئ؟ 

 د کډوالۍ لھ یوه وکیل څخھ مشوره وغواړئ. د مھاجرت وکیل پھ دې وٻب پاڼھ باندې ومومئ  •

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

د عامھ امتیازاتو/ عامھ لګښتونو پھ اړه حقوقي سال مشورې د اورٻګن د حقوقي مرکز د عامھ ګټو لھ   •
 شمٻره ترالسھ کړئ. 5292-520-800-1تلفوني کرښې څخھ پھ 

 الندې وٻب پاڼو تھ پھ مراجعې سره پھ عامھ لګښت کې لھ بدلونونو څخھ خبر اوسئ •
oregonimmigrationresource.org  اوwww.protectingimmigrantfamilies.org 

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

