
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟ عامما ھو العبء ال  
 
 یتم استخدام "العبء العام" أو "اختبار العبء العام" من قبل مسؤولي الھجرة لتحدید ما إذا كان یمكن للشخص دخول الوالیات  

 )LPRحالة اإلقامة الدائمة القانونیة  ( الجرین كاردعلى  المتحدة أو الحصول
 

في ھذا االختبار ، ینظر المسؤولون في جمیع ظروف الشخص ، بما في ذلك الدخل ، والعمل ، والصحة ، والتعلیم أو المھارات ، 
 .والوضع العائلي ، وما إذا كان الكفیل قد وقع عقًدا ("إفادة بالدعم") یعد بدعم الشخص

 
 لنظر في ما إذا كان الشخص قد استخدم برامج فائدة معینة.یمكن للمسؤولین أیًضا ا

 

 تغییرات في العبء العام
عن كثب في عوامل مثل ھجرة ال ومسؤول. وبموجب القاعدة الجدیدة ، سوف ینظر العبء العامغیرت الحكومة كیف تتخذ قرارات 

 :واستخدام المزید من البرامج العامة ، بما في ذلك الصحة والعمر والدخل والمھارات (بما في ذلك مھارات اللغة اإلنجلیزیة) ،
 

 EBTاو  SNAP تسمى أیضا  فود ستامب •
 21؛ میدیكید / میزوري ھیلثنت (باستثناء خدمات الطوارئ واألطفال دون سن  8اإلسكان العام االتحادي ومساعدة القسم  •

 )عاًما والنساء الحوامل واألمھات الجدد
 )TANFو  SSIبرامج المساعدة النقدیة (مثل  •

 
، ووجبات الغداء المدرسیة ،  WIC الجدید. وھذا یشمل برنامج العام عبءلن یتم احتساب الخدمات غیر المدرجة أعاله في اختبار ال

كنت مؤھالً بدون أن یؤثر  وبنوك الطعام ، والمالجئ. حتى في ظل القاعدة الجدیدة المقترحة ، یمكنك استخدام ھذه البرامج بأمان إذا
 .العبء العامذلك على قرار 

 
 

 التغییرات ساریة المفعول 
 

فبرایر  24دخلت التغییرات الجدیدة حیز التنفیذ في 
النقدیة  اتیتم حساب الخدمات بخالف المساعد لم .2020،

 .2020فبرایر  24والرعایة طویلة األجل قبل 

لن یتم استخدام البرامج التي یستخدمھا أطفالك من  •
.عامالعبء المواطني الوالیات المتحدة ضدك في قرار 

 الخیار المناسب لعائلتكاتخاذ 

تختلف كل أسرة عن األخرى ، وقد ال تكون البرامج التي 
 .التغییرات الجدیدةتساعد عائلتك جزًءا من 

یمكن لمحامي ھجرة على درایة بھذه المشكلة أن یقدم 
لك المشورة بناًء على حالتك الخاصة.یمكنك التحدث 

عن طریق  إلى محامي ھجرة حول وضع عائلتك
االتصال بالخدمات القانونیة لبرنامج قانون الھجرة 

 لشرق میزوري على
 أو 1274 فرعي ،314- 4200-534 

www.lsem.org. 
 
 
 

 

 
:العام العبء  

     ؟ ھل ینطبق ھذا عليَّ 

http://www.lsem.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تغییرات بموجب ھذه القاعدة أيالعبء العام و

  
 ھل لدیك  مسبقا انت او  •

 افراد عائلتك الجرین كارد؟ .ؤثر علیكتلن سوف 

   إذا كنت تخطط لمغادرة البالد ألكثر منومع ذلك ، 
  .أشھر ، من الجید التحدث إلى محامي ھجرة 6  

 
 على بعض مالعا عبءال ینطبق اختبار ال

 
 ھل تقدمت بطلب •

 ؟التالیة لحاالتاأو لدیك احد  .المذكورة ھناالمھاجرین ، بما في ذلك الفئات 

  إذا كان لدیك بالفعل أو كنت بصدد التقدم بطلب للحصول على أحد
البرامج الحكومیة التي أنت ا من حاالت الھجرة ھذه ، یمكنك االستمرار في استخدام أی

المستقبل ،  بینما كنت في ھذه الحالة لن تحسب ضدك في التي تتلقاھا الفوائدؤھل لھا. م
 .على أساس آخر جرین كاردحتى لو تقدمت بطلب للحصول على ال

جنسیة الوالیات المتحدة ، تجدید الجرین كارد ، 
،  T أو  Uاو  TPS أو  DACAتأشیرة تجدید

أو وضع  اللجوء ، أو حالة وضع اللجوء أو
 الخاصة بالمھاجرین (القاصرین) األحداث

  

 
 علیك. نوصي بطلب المشورة منقد تنطبق ھذه السیاسة 

 .محام یفھم التغییرات الجدیدة 
 
 

 األمریكیین  من المھم أن تتذكر أن أطفال المواطنین 
 حسب ضدكان ت دونھاالمزایا أو أفراد األسرة یمكنھم استخدام ھذه 

 
 عائلتك تخطط ھل •

 لتقدیم طلب
 أو التأشیرة الجرین كارد 

 الوالیات المتحدة داخل من
 األمریكیة؟

 اتصل بنا
 

 

 قواعد مختلفة في اتخاذ ھذا  المكاتب القنصلیة األمریكیة في الخارج تستخدم

 تحدث مع أحد الخبراء للحصول على مشورة بشأن حالتك ان تالقرار. یجب 

 قبل اتخاذ أي قرارات

 عائلتك تخطط ھل •
 لتقدیم طلب

 أو التأشیرة الجرین كارد
 المتحدةالوالیات  خارجمن 

 األمریكیة؟
 

 
 اتصل بنا
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