مسئولیت عمومی ۱۰۱
آخرین بازبینی در  ۱۷دسامبر ۲۰۱۸

مسئولیت عمومی چیست؟
وقتی شخصی درخواست اقامت دائم قانونی و گرین کارت میدهد ( ،)LPRبرای ورود به ایاالت متحده
درخواست میدهد ،یا زمانی که یک شخص  LPRپس از  ۱۸۰روز متوالی دوباره به کشور وارد
شود ،یکی از ماموران مهاجرت چند فاکتور را بررسی میکند تا مشخص کند که آیا شخص مذکور،
در آینده از نظر مالی به دولت وابسته خواهد بود یا خیر .چنین حالتی «مسئولیت عمومی» یا public
 chargeنامیده میشود.
اگر کسی چنین وضعی داشته باشد ،درخواستش رد خواهد شد.

تغییرات پیشنهادی
برنامههای حذف شده
برنامههای مزایای غیر نقدی ،دولتی و
محلی
تسکین فاجعه WIC
ناهار و صبحانهی مدرسه
وام دانشجویی
برنامههای کمک انرژی
مراقبت پزشکی اورژانسی

در تاریخ  ۱۰اکتبر  ،۲۰۱۸وزارت امنیت میهن ایاالت متحده ( )DHSطرحی پیشنهادی
منتشر کرد که این قانون را تغییر میدهد .در این طرح فاکتورهای منفی با ضرایبی باال
اضافه شدهاند ،افراد بیشتری به لحاظ مسئولیت عمومی بررسی خواهند شد و تعداد
برنامههایی که به عنوان فاکتور منفی در نظر گرفته میشوند ،بیشتر میشود.
برنامههای پیشنهادی افزوده شده
برنامههای کمکی غیر نقدی:
 Medi-Calغیر اورژانسی
مهرهای غذا ()Cal-Fresh
برنامههای کمکی اسکان
مراقبت پزشکی بخش  - Dتخفیف
دارویی

مزایایی که در حاپ حاضر در نظر گرفته میشود
برنامههای مزایای نقدی:
درآمد تامینی تکمیلی ()SSI
برنامههای کمکی نقدی
پرداخت بیمه به صورت بلندمدت توسط
Medicaid

برنامهی بیمهی سالمت احتمالی کودکان یا CHIP
نکتهی مهم:
کسااانی که شاارایط مراقبتی دارند و برای گرینکارت درخواساات میدهند ،نیازی به بررساای مساائولیت عمومی ندارند .این افراد شااامپ پناهندگان ،درخواسااتدهندگان
پناهندگی در مبادی ورودی کشور ،قربانیان قاچاق انسان ،افراد دارای وضعیت مراقبتی موقت ،نوجوانان خاص و سایر موارد هستند.
کسانی که به صورت قانونی اقامت دائم دارند و برای شهروندیشان درخواست میدهند ،نیازی به بررسی برای مسئولیت عمومی ندارند.
ماموران مهاجرت برای این که تصمیم شان را بگیرند ،باید چند فاکتور را در نظر داشته باشند .فاکتوری که مثبت باشد ،می تواند ضریب بیشتری از فاکتور دیگری که
منفی است داشته باشد و آن را خنثی کند.
قوانین پیشنهاد شده عطف به ما سبق نیستند .در حاپ حاضر ممکن است لغو ثبتنام از برنامه هیچ مزیتی نداشته باشد.

چندین برنامهی کمکی در زمان ارزیابی مسااائولیت عمومی انجام میشاااود ،حذف شااادهاند.
استفاده از برنامههای حذف شده ،شما را تبدیپ به مسئولیت عمومی نخواهد کرد.
این که فرزندان یا افراد وابسااااته از برنامههای مزیتی اسااااتفاده کنند ،علیه درخواساااات فرد
نخواهد بود .فرزندانتان را ثبتنام کنید!

بیشتر بدانید:

ClinicConsortium.org/Programs/Policy-Advocacy/Public-Charge/ (510)233-6230

مسئولیت عمومی
حقایق

مأمور مهاجرت ،باید شرایط کلی درخواستدهنده را در نظر بگیرد .مأمور مهاجرت نمیتواند کسی را صرفا بر اساس یک فاکتور به
عنوان «مسئولیت عمومی» در نظر بگیرد .مأموران ،در زمان تصمیمگیری باید چند فاکتور دیگر را هم در نظر بگیرند .این فاکتورها
شامپ سن ،وضعیت سالمت ،مهارتها ،تحصیالت هستند؛ ولی به این موارد محدود نمیشوند.
هر فاکتور منفی (برای مثاپ بیکاری) میتواند تحت تاثیر فاکتور مثبت (مثپ فارغالتحصیلی از دانشگاه) قرار گیرد و خنثی شود .احتماپ
اینکه افراد دارای اقامت دائم ( )LPRبه دلیپ مسئولیت عمومی بازگردانده شوند ،بسیار کم است .افراد دارای اقامت دائم تنها در صورتی
میتوانند به عنوان مسئولیت عمومی در نظر گرفته شوند که این گزاره صحیح باشد :ظرف پنج ساپ اولی که پذیرفته میشوند به عنوان
مسئولیت عمومی در نظر گرفته شوند و دلیپ این موضوع هم ،شرایطی باشد که از قبپ وجود داشته است.
بعضی از مهاجرین تحت محافظت قانون هستند و به همین دلیپ هم از بررسی مسئولیت عمومی معافند .این اشخاص شامپ پناهندهها،
درخواستدهندگان پناهندگی در مبادی ورودی کشور ،بازماندگان قاچاق انسان ،بازماندگان خشونت داخلی (دارندگان ویزای  Tو ،)U
نوجوانان مهاجر و سایر موارد هستند.
افرادی که اقامت دائم قانونی دارند (دارندگان گرین کارت) و میخواهند برای شهروندی ایاالت متحده درخواست ثبت کنند ،از نظر
مسئولیت عمومی بررسی نخواهند شد.
برنامههایی که تامین مالی ایالتی یا محلی داشته باشند ،از فاکتورهای ارزیابی مسئولیت عمومی مستثنی شدهاند .برنامهی Contra
 ،Costa CARESبیمهی سالمتی است که به صورت محلی تامین مالی میشود .این برنامه از فاکتورهای منفی تعیین مسئولیت عمومی
مستثنی شده است.
توصیهی همیشگی به مهاجران این است که به ادارههای دولتی ،اطالعات صحیح ارائه دهند.
قوانین حریم خصوصی فدراپ و ایالتی همچنان اعماپ خواهند شد .هیچ کدام از برنامههای مزایای عمومی ،دربارهی وضعیت مهاجرتی
اعضای خانواده که درخواستی ثبت نکردهاند ،سوالی نخواهد پرسید.
شرایط هرکس متفاوت است .کسانی که درخواست ثبت میکنند ،خود باید در زمان تصمیمگیری برای این کار شرایطشان را بررسی کنند.
بعضی از سواالتی که افراد ممکن است از خودشان بپرسند:
 آیا این برنامه از ارزیابی مسئولیت عمومی حذف شده است؟ نیازهای فعلی من چه چیزهایی هستند؟ آیا راهی برای این که اقامت دائم قانونی بگیرم ،دارم؟ آیا از ارزیابی مسئولیت عمومی معاف هستم؟ -اگر میدانید که باید ارزیابی مسئولیت عمومی را بگذرانید ،فاکتورهای مثبت و منفی را فهرست کنید.

