
 2021تم التحدیث في مارس : العبء العام                                           
 

عناصر أخرى مثل الدخل، وذلك في حالة أفراد محددین إلى البرامج الحكومیة التي یتم النظر فیھا أثناء فحص العبء العام، باإلضافة إلى " البرامج المتضمنة"تشیر 
 .ھي البرامج التي ال یتم النظر فیھا" البرامج المستثناة. "وأثناء إجراءات معینة تتعلق بالھجرة

نریدك أن تحصل على المعلومات الصحیحة حتى تتمكن من لذا، . تُجرى بعض التغییرات المھمة على قاعدة العبء العام
تزداد قوة والیة كولورادو عندما یتمكن جمیع المقیمین فیھا من االستفادة من . االستمرار في الحفاظ على استقرار أسرتك وصحتھا

  .مجتمع صحيالبرامج الھامة التي تدعم وجود 

 ؟ "العبء العام"ما ھو 
أو ) اإلقامة الدائمة الشرعیة(یجب أن یجتاز بعض األشخاص فحص العبء العام عند تقدمھم للحصول على بطاقة جرین كارد 

یتحقق الفحص مما إذا كان من المرجح أن یستخدم الشخص خدمات حكومیة معینة في . تأشیرة لدخول الوالیات المتحدة
التخاذ ھذا القرار، یقوم مسؤولو الھجرة بالنظر في جمیع ظروف الشخص، بما في ذلك السن، والدخل، . م الالمستقبل أ

قد یراجع الفحص أیًضا ما إذا كان الشخص قد استخدم برامج . والصحة، والتعلیم أو المھارات، وإفادة الكفیل عن الدعم أو العقد
 . عامة معینة أم ال

 ما الذي تغیر مؤخًرا؟  
 

. ، تم توسیع نطاق القاعدة لتشمل برامج المخصصات اإلضافیة2019استمر تطبیق قاعدة العبء العام لسنوات، لكن منذ عام 
ومع ذلك، نظًرا إلى التطورات األخیرة في المحكمة الفیدرالیة واإلجراءات التي اتخذتھا اإلدارة الفیدرالیة الجدیدة، فإن الحكومة 

في ظل ھذه التغییرات األخیرة على المستوى القومي، تعود القاعدة و. من اآلن فصاعدًا 2019م لسنة لن تطبق قاعدة العبء العا
 . ، وھي محدودة النطاق للغایة1999مجددًا إلى نسختھا في سنة 

 
 ما ھي برامج المخصصات العامة المتضمنة في فحص العبء العام؟

 البرامج المستثناة  *البرامج المتضمنة

 SSIبرنامج (برامج المعونة النقدیة  .1
، وبرنامج )دخل الضمان التكمیلي(

Colorado Works/TANF ) المعونة
، )المؤقتة لألسرة المحتاجة في كولورادو

، )معاش الشیخوخة( OAP وبرنامج
مساعدة المحتاجین من ( ANDوبرنامج 

 )ذوي اإلعاقة
البرامج التي تمولھا الحكومة والتي تدعم  .2

 المؤسسیة طویلة األجلالرعایة 
 

أو  SNAP(مخصصات برنامج المعونة الغذائیة التكمیلیة  .1
 )معونات الطعام أو قسائم الطعام

برنامج قسائم (واإلسكان العام الفیدرالي قسائم اإلسكان العام  .2
 )قسائم اختیار السكن والرعایة المستمرة/الفصل الثامن

 Health(ھیلث فیرست كولورادو )/Medicaid(مدیكید  .3
First Colorado( 

 لحاالت الطوارئ Medicaidبرنامج  .4
برنامج التغذیة التكمیلي الخاص للنساء والرضع واألطفال  .5

)WIC( 
وتشایلد ھیلث بلس ) CHIP(برنامج التأمین الصحي لألطفال  .6

+)CHP( 
 وجبات اإلفطار والغداء المدرسیة .7
 )LEAP(معونة خدمات الطاقة  .8
صم الضریبي للدخل المكتسب مثل الخ(الخصومات الضریبیة  .9

)EITC(( 
 )CCCAP(برنامج كولورادو للمساعدة في رعایة األطفال   .10
 جمیع برامج المخصصات األخرى  .11
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 من الذي تنطبق علیھم قاعدة العبء العام؟ 
 

 . ال یتأثر جمیع المھاجرین بقاعدة العبء العام

 .تنطبق علیكم قاعدة العبء العام ال مواطنو الوالیات المتحدة 

 
حاملو بطاقة اإلقامة  /المقیمون الدائمون الشرعیون

 )جرین كارد(الدائمة 

تؤثر على طلبات التقدم لن . تنطبق علیكم قاعدة العبء العام ال
). جرین كارد(للحصول على الجنسیة أو تجدید بطاقة اإلقامة الدائمة 

 180الوالیة المتحدة ألكثر من  ومع ذلك، إذا كنت تخطط لمغادرة(*
 ).یوًما، فاستشر خبیًرا قانونیًا

 

األفراد الحاصلین على وضع الحمایة المؤقت 
)TPS(أو تأشیرة من الفئة ، U أو T أو طالبو ،

اللجوء، أو الالجئون، أو غیرھم من الفئات المؤھلة 
للجوء، أو المھاجرون األحداث أصحاب الوضع 

أولئك المتقدمین بطلبات الخاص، بما في ذلك 
 للحصول على ھذه الحاالت

 .تنطبق علیكم قاعدة العبء العام ال

 

األفراد الذین یخططون لتقدیم طلب للحصول على 
أو تأشیرة من داخل ) جرین كارد(بطاقة إقامة دائمة 

 الوالیات المتحدة

في إال النظر في الطلب  لن یتم. تنطبق علیكم قاعدة العبء العام قد
، )المذكورة أعاله(االستفادة من عدد قلیل جدًا من البرامج الحكومیة 

 .إلى جانب عناصر أخرى مثل الدخل

 

األفراد الذین یتقدمون بطلب للحصول على بطاقة 
أو تأشیرة من خارج ) جرین كارد(إقامة دائمة 

 الوالیات المتحدة

تحدث إلى خبیر قبل اتخاذ . تنطبق علیكم قاعدة العبء العام قد
 . قرارات

 
 

 ما ھي األشیاء األخرى التي یتعین علّي معرفتھا؟ 
  

معظم المھاجرین الذین یخضعون لقاعدة العبء العام لیسوا مؤھلین للحصول على المخصصات المدرجة في إطار  ●
 .تقییم العبء العام ، وال یتم النظر في غالبیة المخصصات فيالفحص

، وھي مقیدة أكثر بكثیر من قاعدة عام 1999القاعدة التي یتم تطبیقھا حالیًا ھي نفس القاعدة التي كانت ُمطبَّقة منذ عام  ●
2019 . 

 . مأخوذة في االعتبار في إطار قاعدة العبء العام) COVID-19( 19-لم ولن تكن اللقاحات الخاصة بمرض كوفید ●
نرید أن تظل . شأن قاعدة العبء العام، فیرجى التواصل مع خبیر قانوني أو وكالة مجتمعیة موثوقةإذا كنت مھتًما ب ●

 . أسرتك آمنة وصحیة، ویمكن أن تساعدك برامجنا في القیام بذلك


