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آیا بار عمومی (Public Charge) بھ من صدق می کند؟
شھروند ایاالت متحده

دارنده کارت سبز
اگر شما شھروند ایاالت متحده ھستید:

اگر شما در حال تمدید کارت سبز ھستید یا تقاضا داده اید تا
شھروند ایاالت متحده شوید:

دارنده/ درخواست کننده ویزای ویژه

ممکن است
 صدق کند

صدق خواھد کرد

 صدق نمی کند

 صدق نمی کند

 صدق نمی کند*

درخواست کننده کارت سبز یا ویزا از داخل ایاالت متحده

درخواست کننده کارت سبز یا ویزا از خارج ایاالت متحده

برای کسب اطالعات و ارجاع در مورد خدمات حقوقی رایگان یا کم-ھزینھ در منطقھ خود، با دفتر امور مھاجران شھرستان
  لس آنجلس با 8222-593 (800) تماس بگیرید یا بھ  oia.lacounty.gov مراجعھ کنید.

استفاده از این مزایا درنظر گرفتھ خواھد شد:

عالوه بر این، درخواست نامھ ھا یا استفاده از این
مزایا در یا  بعد از 24 فوریھ، 2020 درنظر گرفتھ

خواھد شد:

اگر شما یکی از وضعیت ھای زیر را دارید:

اگر شما قصد دارید از داخل ایاالت متحده برای کارت سبز یا ویزا اقدام کنید، و
شما جزو وضعیت مھاجران معاف کھ در باال توضیح داده شده است نیستید،

اگر شما قصد دارید از خارج ایاالت متحده برای کارت سبز یا ویزا اقدام کنید،
قانون جدید بار عمومی ممکن است برای شما صدق کند.

قبل از تصمیم گیری با یک کارشناس برای مشاوره در مورد پرونده خود صحبت کنید.

* قانون جدید برای مزایای بیمھ درمانی دریافت شده برای خدمات اضطراری، یا برای کودکان
زیر ۱۲ سال، زنان باردار یا دیگران کھ مزایای بیمھ درمانی دریافت کرده اند درنظر

 گرفتھ نخواھد شد.

•  پناھنده

 •  کمک مالی بھ خانواده ھای کم یا بی بضاعت

• کوپن غذایی           • مسکن           • بیمھ درمانی (مدیکال)*
  

  •  برنامھ کمک نقدی برای مھاجران
 •  امداد عمومی  •  درآمد مکمل امنیتی

 •  بیمھ درمانی مراقبت طوالنی-مدت

(Asylee) پناه جویان  •
T و U دارنده / درخواست کننده ویزای  •

•  نوجوانان مھاجر ویژه
•  سایر گروه ھای غیر-شھروند

(DACA مانند)   
•  درخواست کننده قانون در برابر

   خشونت علیھ زنان
•  دارنده / درخواست کننده وضعیت

   محافظت موقت

*نکتھ: اگر قصد دارید بیش از180 روز از کشور خارج شوید، بار عمومی ممکن
است اعمال شود، و ایده خوبی است کھ با یک وکیل مھاجرت صحبت کنید.


