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Gánh Nặng Xã Hội Là Gì?  
 
“Gánh Nặng Xã Hội” là một thuật ngữ được các viên chức nhập cư Hoa Kỳ dùng để chỉ một 
người được coi là nhiều khả năng sống phụ thuộc chủ yếu vào trợ cấp của chính phủ. Một 
người nhập cư nếu bị coi là nhiều khả năng trở thành một “gánh nặng xã hội” thì có thể bị từ 
chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc trở thành thường trú nhân hợp pháp. 
 
Quy tắc mới, có hiệu lực từ ngày 24 tháng Hai, 2020, định nghĩa “gánh nặng xã hội” là người 
rất có khả năng nhận một hay nhiều phúc lợi xã hội được quy định trong tổng thời gian hơn 12 
tháng trong bất kỳ thời gian 3 năm nào. Quy tắc mới này sẽ áp dụng với những đơn xin phúc 
lợi xã hội được nộp hoặc có dấu bưu tín từ ngày 24 tháng Hai, 2020. Quy tắc mới này sẽ 
KHÔNG áp dụng với những đơn hiện đang chờ USCIS phê duyệt. 
 
Những nhóm dân được miễn áp dụng quy tắc gánh nặng xã hội mới 
  
Những người được miễn trừ: Những người nhập cư nhất định, bao gồm người tị nạn, người 
xin tị nạn, những nạn nhân của nạn buôn người (Visa T), bạo lực gia đình (VAWA), và nạn 
nhân của những tội phạm nghiêm trọng khác (Visa U) và những người đang nộp đơn xin quốc 
tịch Hoa Kỳ KHÔNG thuộc đối tượng kiểm tra “gánh nặng xã hội”. 
 
Khi Nào Bị Đánh Giá Gánh Nặng Xã Hội? 
 
Gánh nặng xã hội được đánh giá 
 

➢ Khi một người nộp đơn nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc tại một lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc 
một cửa khẩu nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi rời khỏi Hoa Kỳ hơn 6 tháng hoặc  
 ➢ Nộp đơn xin trở thành thường trú nhân hợp pháp (LPR)  
➢ KHÔNG đánh giá gánh nặng xã hội khi một thường trú nhân hợp pháp nộp đơn xin cấp 
Quốc tịch.  
 

Những thông tin nào sẽ được xem xét như một phần của quy tắc gánh nặng xã hội mới?  
 
Việc xác định không chấp nhận người nhập cư là gánh nặng xã hội đang dựa trên đánh giá tất 
cả những yếu tố liên quan  

• Kiểm tra tổng thể của từng trường hợp: Các viên chức sẽ đánh giá người nộp đơn về: 
Độ tuổi, Sức khỏe, Tình trạng gia đình, Tình trạng tài chính, Giáo dục và các kỹ năng và 
Cam Kết Bảo Trợ Tài Chính VÀ  
• Trợ Cấp Tiền Mặt để duy trì thu nhập (SSI và TANF) để được sống trong các cơ sở chăm 
sóc lâu dài VÀ 
• Các phúc lợi xã hội không dùng tiền mặt, bao gồm SNAP (còn gọi là Phiếu Thực Phẩm), 
đa số cá hình thức của Medicaid (trừ Medicaid cấp cứu), và hàng loạt trợ cấp nhà ở kể cả 
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Trợ Cấp Nhà Ở Mục 8 theo Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (HCV) và Trợ Cấp Tiền 
Thuê Nhà Theo Dự Án Mục 8. 
 
Các phúc lợi xã hội sẽ KHÔNG bao gồm 
 
Đánh giá gánh nặng xã hội sẽ KHÔNG xem xét việc nhận các phúc lợi xã hội sau đây 

  
 EITC (Tín Dụng Thuế Thu Nhập Từ Tiền 

Lương) 
 Các chương trình dinh dưỡng và 

giáo dục tại trường học 
 APTC (Tín Thuế Bảo Phí Sớm, hoặc các 

trợ cấp Obamacare) 
 Medicaid Cấp cứu (đối với những 

người nhập cư không có giấy tờ) 
 WIC (Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh, & Trẻ Nhỏ) 
 Trợ cấp Phòng Khám Cộng Đồng 
 Trợ cấp chăm sóc trẻ em 

 CHIP/CHP+ (Chương Trình Bảo Hiểm Y 
Tế của Trẻ Em) 

 Trợ Cấp Năng Lượng 

 
  
Quy Tắc Gánh Nặng Xã Hội: Những dấu mốc thời gian  

➢ Tháng Ba 2018 – Đề xuất của Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách  
➢ 22, tháng Chín 2018 – Bộ An Ninh Nội Địa thông báo về đề xuất quy tắc gánh nặng xã 
hội mới.  
➢ Tháng Chín 2018 – Quy tắc đề xuất được đăng trong Công Báo Liên Bang  
➢ 10, tháng Mười 2018 – Bắt đầu thời gian 60 ngày lấy ý kiến đóng góp của người dân kể 
từ khi quy tắc này được đăng trong Công Báo Liên Bang  
➢ tháng Mười Hai 2018 – tháng Tám 2019 – Bộ An Ninh Nội Địa xem xét và trả lời mọi ý 
kiến  
➢ 14, tháng Tám 2019 – Quy tắc cuối cùng về Không Chấp Nhận Người Nhập Cư Trên Cơ 
Sở của Gánh Nặng Xã Hội được đăng trong Công Báo Liên Bang  
➢ 24, tháng Hai 2020 – Ngày có hiệu lực của Quy tắc cuối cùng áp dụng với tất cả các đơn 
có dấu bưu tín được nộp trực tuyến vào hoặc sau ngày này.  
 

Thông điệp gửi các gia đình nhập cư  
➢ Tiếp tục sử dụng bất kỳ phúc lợi nào mà quý vị hiện đang hội đủ điều kiện và đang 
giúp quý vị và những người trong gia đình trở nên khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, và 
thịnh vượng hơn trong tương lai. Nếu quy tắc này có hiệu lực, nó sẽ không áp dụng 
hồi tố, có nghĩa là những phúc lợi mà quý vị hiện đang sử dụng sẽ không gây ảnh 
hưởng đến quý vị.  
➢ Việc kiểm tra Gánh Nặng Xã Hội không ảnh hưởng đến những người nhập cảnh 
vào Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn, nạn nhân của buôn người, bạo lực gia đình, 
và nạn nhân của các tội phạm nghiêm trọng khác, nạn nhân bị bạo hành, hoặc người 
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chưa thành niên nhập cư.  
➢ Việc kiểm tra Gánh Nặng Xã Hội không áp dụng với những thường trú nhân hợp 
pháp đang nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ.  
➢ Hãy tham khảo ý kiến của luật sư di trú hoặc đại diện được DOJ chứng nhận 
TRƯỚC KHI  quý vị ra khỏi Hoa Kỳ trong thời gian từ 6 tháng trở lên.  

 
Các Quyền và Sự Bảo Vệ  

➢ Những cá nhân trong một hộ gia đình có thể hội đủ điều kiện các phúc lợi xã hội, cho 
dù nếu một số thành viên trong hộ gia đình không hội đủ điều kiện bởi tình trạng di cư của 
họ.  
➢ Thông tin cá nhân được cung cấp trong đơn xin phúc lợi xã hội chỉ có thể được chia sẻ 
theo những cách giúp điều hành các chương trình phúc lợi xã hội – không phải để thi 
hành chính sách di cư.  
➢ Quý vị có thể chỉ cung cấp thông tin cần thiết và không nên diễn đạt sai bất kỳ điều gì 
khi hoàn thành các đơn xin trợ cấp xã hội hoặc khi giao dịch với các cơ quan chính quyền.  
 

Quý vị có thể làm gì bây giờ  
➢ Nếu quý vị có các câu hỏi về liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng một trợ cấp xã hội không, 
xin liên hệ với Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh Denver hoặc liên hệ Cơ Quan Gia Cư Denver để 
biết thêm thông tin.  
➢ Nếu quý vị có các câu hỏi về liệu quy tắc mới này có áp dụng với quý vị không, xin liên hệ với 

một luật sư di trú hoặc đại diện được DOJ chứng nhận để trao đổi với họ về tình hình của quý 
vị.  

 
 


