
:األسئلة الشائعة   
 الحكم النھائي الخاص بقاعدة "العبء على الدولة" والمساعدات العامة
 

 
 .2019 آب/أغسطس 14 تاریخ اعتباًرا من صحیحةو الواردة أدناه ُمحدثةالمعلومات  إن
 
 حیز التنفیذ؟ الجدید الحكمدخل یومتى  قاعدة العبء على الدولةما ھي  . ۱

یوًما من تاریخ نشر القاعدة النھائیة في السجل  60. وھي نافذة المفعول لمدة 2019أكتوبر  15تدخل قاعدة الرسوم العامة الجدیدة حیز التنفیذ في 
 .)2019أغسطس  14الفیدرالي (

 
لتحدید من الذي سیسمح لھم بالدخول إلى الوالیات المتحدة ،   (USCIS)المسؤول العام" ھو اختبار تستخدمھ مصلحة الجنسیة والھجرة األمریكیة"

المعروف أیًضا باسم بطاقة خضراء.   (LPR)- والذین یمكنھم الحصول على اإلقامة الدائمة القانونیةوالذین یمكنھم تجدید بعض التأشیرات المؤقتة ، 
 .لیصبحوا مواطنین أمریكیین متجنسین  LPRsمالحظة: ال تنطبق الرسوم العامة على التماس

 
 ما الذي یتغیر بموجب قاعدة الرسوم العامة الجدیدة؟. ۲

زارة األمن الداخلي تحدید المسؤول العام باعتباره الشخص الذي "من المرجح أكثر من غیره" أن یحصل على بموجب القاعدة الجدیدة ، أعادت و
 .شھًرا 36شھًرا خالل أي فترة مدتھا  12المنافع العامة ألكثر من 

 
 :فیما یلي قائمة بالمزایا العامة التي یتم تضمینھا اآلن في االعتبار

• CalWORKs • برنامجCal-Medi  
   CalFresh• (GA)المساعدة العامة •
 اإلسكان العام  (SSI) •الضمان االجتماعي التكمیلي •
 المساعدة 8قسم • رعایة طویلة األجل  •
 
 ھل ھناك أي فوائد ال تعتبر في القاعدة الجدیدة؟. ۳

 :نعم ، فیما یلي قائمة بالمزایا المستبعدة من االعتبار
Cal -Medi•  رعایة األطفال والتبني• الحوامل لألطفال والنساء 

 رئیس البدایة• اإلغاثة من الكوارث  •
  (EITC)ائتمان ضریبة الدخل المكتسب• برامج التغذیة المدرسیة  •
  (CTC)ائتمان ضریبي للطفل  (WIC) •النساء والرضع واألطفال •
 
 متى سیتم تطبیق قاعدة الرسوم العامة الجدیدة؟. ٤

 :وم العامة الجدیدة في بعض نقاط مسار الھجرةسیتم تطبیق قاعدة الرس
 عندما یتقدم فرد لدخول الوالیات المتحدة •
 من خالل أحد أفراد األسرة أو صاحب العمل  (LPR)عندما یتقدم الفرد لیصبح مقیًما دائًما قانونیًا •
 
 ھل تنطبق قاعدة الرسوم العامة الجدیدة على جمیع المھاجرین؟. ٥

 :قائمة بالفئات المستثناةال ، فیما یلي 
 المواطنون المتجنسون في الوالیات المتحدة •
 المقیمون الدائمون الشرعیون •
  (DACA)وصول الطفولة المؤجل -الالجئون والالجئون  •
  (TPS)الوضع المحمي المؤقت •
 المھاجرون األفغان والعراقیون الخاصون •
 :األفراد اإلغاثة بموجبمنح • حالة األحداث المھاجرین الخاصة  •
   •CAAوالتأشیرات  Uحاملي التأشیرات •
   NACARA -(VAWA)ملتمسات قانون العنف ضد المرأة •

• HRIFA 
 
 لدي أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بي وما إذا كنت سأقدم طلبًا للحصول على مزایا عامة. مع من یجب أن أتحدث عن أسئلتي؟ . ٦

الخدمات االجتماعیة األفراد واألسر على طلب المشورة من موفري خدمات الھجرة غیر الھادفة للربح بما في ذلك على سبیل المثال ال تشجع وكالة 
 :الحصر اإلحاالت التالیة

 2846-251) 510التوعیة القانونیة لجزیرة آسیا والمحیط الھادئ ( •
 5554-551) 800المساعدة القانونیة لمنطقة الخلیج ( •
 1554-437) 510الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة في الخلیج الشرقي ( •

• Centro Legal De La Raza (510) 437-1554 
 4040-548) 510مركز قانون مجتمع خلیج الشرق ( •
 2846-451) 510المعھد الدولي للخلیج الشرقي ( •
 



:األسئلة الشائعة   
 الحكم النھائي الخاص بقاعدة "العبء على الدولة" والمساعدات العامة
 

 
 ھل تغیرت األھلیة للمنافع العامة؟. ۷

ع والخدمات العامة في كالیفورنیا. شروط األھلیة تبقى كما ھي لألفراد واألسر. ستواصل وكالة الخدمات االجتماعیة معالجة ال. لم تتغیر قواعد المناف
 .جمیع الطلبات والتجدیدات وتوفیر المزایا لألفراد واألسر المؤھلة مثلما فعلت قبل قاعدة الرسوم العامة الجدیدة

 
 ؟اماذا یعني ھذا بالنسبة لألفراد واألسر الذین یتلقون حالیًا مزایا عامة ولدیھم قضایا ھجرة معلقة؟ ماذا یجب ان یفعلو. ۸

ة. یجب كل حالة الھجرة لدیھا مجموعة فریدة من الظروف ، ال حالتین ھي نفسھا. ینبغي إحالة األفراد واألسر للتحدث مع محامي ھجرة ذي سمعة طیب
 .ظفو وكالة الخدمات االجتماعیة في أي وقت من األوقات أي إرشادات قانونیة لألفراد واألسرأال یقدم مو

 
 األفراد والعائالت مھتمون بخصوصیة معلوماتھم. كیف یتم استخدام المعلومات التي تقدمھا وكالة الخدمات االجتماعیة؟. ۹

ة ما إذا كان األفراد واألسر مؤھلین للحصول على إعانات. ال تستطیع الحكومة تستخدم وكالة الخدمات االجتماعیة المعلومات المقدمة فقط لمعرف
مقدمة في طلب الفیدرالیة الوصول إلى أنظمة الوكالة التخاذ إجراءات إنفاذ الھجرة. قد تحتاج وكالة الخدمات االجتماعیة إلى التحقق من المعلومات ال

قط لتأكید أھلیة تلقي الخدمات. ال تشارك الوكالة أي معلومات حول أفراد األسرة الذین ال یتقدمون بطلب المنفعة العامة لدى الحكومة الفیدرالیة ، ولكن ف
 .للحصول على مخصصات ، فقط المعلومات المقدمة عن كفیل مالي

 
 یة في كالیفورنیا؟ھل سیؤدي إیقاف الفوائد إلى إزالة معلومات الحالة من أنظمة الكمبیوتر التابعة إلدارة الخدمات االجتماع. ۱۰

 .لفال. تحتفظ أنظمة الكمبیوتر الحكومیة والمحلیة بسجل لجمیع الحاالت ، لذلك ستواصل وكالة الخدمات االجتماعیة امتالك المعلومات في الم
 

 أین یمكن لألفراد العثور على معلومات إضافیة عن الرسوم العامة؟. ۱۱
 دائرة كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة •
 طة مدیري الرعایة االجتماعیة في كالیفورنیاراب •
 المركز الوطني لقانون الھجرة •

• CA مركز سیاسات المھاجرین 
 

 ھل سیتم مشاركة المزید من المعلومات حول قاعدة الرسوم العامة الجدیدة؟. ۱۲
 .المحدثةنعم. تفضل بزیارة موقع مكتب السیاسات والتقییم والتخطیط للحصول على موارد الھجرة 

 


