
Tinatanggap ang Lahat sa County ng Alameda

Imigrasyon: Pag-unawa sa “Public Charge”

Alamin ang Iyong Mga
Karapatan!

Mga Mapagkukunan sa Komunidad:
• Bay Area Legal Aid (800) 551-5554
• Catholic Charities of the East Bay (510) 768-3100
• East Bay Community Law Center (510) 548-4040
• International Institute of the East Bay (510) 451-2846

Naaangkop ba sa Akin ang “Public Charge” sa
Proseso ng Imigrasyon? Hindi, kung ikaw ay:

 Isang Citizen
 Isang Legal Permanent Resident 
 Isang Refugee
 Isang Asylee
 Isang aplikante para sa T-Visa

 Nag-aapply para sa o mayroong U-Visa
 Isang self petitioner sa ilalim ng VAWA
 Nag-aapply o nagpaparehistro muli para sa TPS
 Espesyal na Imigranteng Afghan at Iraqi
 Espesyal na Imigranteng Menor de Edad
 Indibiduwal na Nabigyan ng Relief sa Ilalim ng:

 CAA, NACARA, HRIFA

Hindi kasama ang mga karagdagang kategorya ng imigrante. Ipagpapatuloy ng
panghuling panuntunan na ito ang mga hindi kasamang ito. Ito ay hindi kumpletong
listahan at para lamang magbigay ng impormasyon.

Ano ang Ibig Sabihin Nito para sa Aking Pamilya?

• Hindi ina-access ng pederal na pamahalaan ang mga system ng mga
pampublikong benepisyo para sa pagpapatupad ng imigrasyon.

• Ang impormasyong ibinahagi mo para sa mga pampublikong benepisyo ay
ginagamit LANG para matukoy ang pagiging karapat-dapat.

• Mahalagang patuloy kang tumanggap ng suporta na tumutulong sa iyong
pamilya na maging malusog, kumain at maging ligtas sa iyong bahay.

Ihinanda ng Alameda County Social Services Agency, Office of Policy, Evaluation and Planning (OPEP)

http://www.alamedasocialservices.org/public/services/administration/Immigration%20Resources.cfm


Public Charge at Mga Pampublikong Benepisyo: Ano ang Ibig
Sabihin Nito?

Simula sa Oktubre 15, 2019, 
hinihikayat namin kayong makipag-
usap sa isang pinagkakatiwalaang
abugado para maunawaan nang
mas mabuti ang epekto ng pag-
access ng mga pampublikong
benepisyo na nakalista sa ibaba:

Suporta sa Nutrisyon:
• CalFresh

Ano ang Bagong Panuntunan ng Public Charge?

Nag-publish ang Pangasiwaan ng White House ng panghuling panuntunan na
nagpalawak sa depinisyon ng “public charge” na ginagamit sa proseso ng
imigrasyon. Ang “public charge” ay isang tao na malamang na aasa sa pamahalaan
para sa suporta. Ang dilaw na listahan sa ibaba ay nagbibigay ng mga detalye kung
aling mga programa ang isinasaalang-alang ng pederal na pangasiwaan kapag
gumagawa ng pagpapasiya.

Tulong sa Pabahay:
• Section 8 Voucher na

Tulong sa Pag-upa
• Section 8 Project-Based na

Tulong sa Pag-upa
• Pampublikong Pabahay

Kalusugan:
• Medi-Cal (para sa Mga

Bata at Mga Buntis na
Babae)

• Medicare
• Kapansanan
Suporta sa Nutrisyon:
• WIC
• Almusal at Tanghalian sa

Eskuwela
Mga Serbisyo sa Mga Bata:
• Head Start
• Pangangalaga ng Bata
• Pampublikong Edukasyon
Mga Serbisyo sa Trabaho:
• Walang Trabaho
• Bayad-pinsala sa Mga

Manggagawa
• Pagreretiro mula sa Pederal at

Estado

Ang mga programa sa berdeng
kahon ay HINDI isinasaalang-
alang sa pagsusuri ng public 
charge. Mangyaring ipagpatuloy
ang paggamit sa mga programang
sumusuporta sa iyong pamilya.

Kalusugan:
• Medi-Cal (para sa mga

Nasa Hustong Gulang)

PAUNAWA: Pinag-iisipan ng Kagawaran ng Hustisya ang pagkakaroon ng hiwalay na bagong panuntunan sa
“public charge” at pagpapa-deport. Hindi pa nailabas ang mungkahing ito at hindi naaangkop sa impormasyon na
nandito. Mahigpit naming sinusubaybayan ang isyung ito kasama ang mga abugado sa buong bansa at
magbibigay kami ng na-update na impormasyon kapag mas marami pa kaming nalaman.

Na-update noong: Agosto 2019

Suporta sa Kita:
• Pangkalahatang Tulong
• CalWORKs
• SSI
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