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 یانند درآمد ، برامعوامل  ری، در کنار ساپابلیک چارج ارزیابیشود که در  یگفته م یدولت )خدمات رفاهی( یها پروگرامشامل" به  یها پروگرام"

 یگرفته نم نظر پابلیک چارج در ارزیابی " درپروگرام های غیر شاملمراحل خاص مهاجرت در نظر گرفته شده است. " یبرخ یافراد خاص در ط

 د.شون

شما اطالعات  میخواه ی. ما مانجام شده است (Public Charge) چارجپابلیک مهم در قانون  راتییاز تغ یبرخ

که  یمهم یما به برنامه ها ینساکن همه یوقت .دیو سالم حفظ کن صحیحخانواده خود را همچنان  دیتا بتوان دیداشته باش یحیصح

 .میهست یتریقو یکلرادوما ، باشندداشته  یکنند دسترس یم تیجامعه سالم حما کیاز 

 چیست؟پابلیک چارج قانون 

پابلیک  ارزیابی دیمتحده با االتیورود به ا یبرا زایو ایکارت )اقامت دائم مجاز(  نیاز افراد هنگام درخواست گر یبرخ

کند  یاستفاده م یخاص یاز خدمات دولت ندهیفرد احتماالً در آ ایکند که آ یم یبررس ارزیابی نیرا پشت سر بگذارند. ا چارج

 التی، تحص صحتفرد را از جمله سن ، درآمد ،  طیشرا هیکل ،اجرتمه مسئولین، برای تصمیم گیری در این مورد. ریخ ای

 ایکنند که آ یتوانند بررس یم نیکنند. آنها همچن یم یبررسرا قرارداد اسپانسر آنها  ای اسپانسری استشهادنامهمهارت ها و  /

  .ریخ ایاستفاده کرده است  یخاص دولتی خدمات رفاهیشخص از 

 چه چیزی جدیدا تغیر کرده است؟

 

خدمات رفاهی و کمکی و شامل  افتیقانون گسترش  نی، ا 2019سالهاست که وجود دارد، اما در سال  پابلیک چارجقانون 

 پابلیک چارجفدرال ، دولت قانون  دیدر دادگاه فدرال و اقدامات دولت جد ریتحوالت اخ لیحال ، به دل نیشد. با ا بیشتری

گردد که  یخود بازم 1999قانون به نسخه  نی، ایدر سطح مل ریاخ راتییتغ نی. با ادکن یاعمال نم بعد از اینرا  2019

 محدود است. اریدامنه آن بس

 

 گنجانده شده است؟ پابلیک چارج ارزیابیدر  پروگرام کمکهای دولتیکدام 

 پروگرامهایی که شامل نمی باشد *پروگرامهایی که شامل می باشد

 پروگرام های کمک پولی .1
,SSI, Colorado Works/TANF( 
,OAP (Old Age Pension)  

 معاش سالمندی پیری
AND (Aid to the Needy  

)Disabled 

 کمک به معیوبین نیازمند
 

پروگرام هایی با بودجه دولتی که  .2
 حمایتهای بلند مدت و نهادی دارند.

 

 Food، کمک غذایی SNAPپروگرام کمک غذایی ) اسنپ  .1
Assistance فود استمپ ،Food Stamp ) 

 مسکن دولتی و کمک هزینه مسکن دولتی مانند سکشن ایت .2
 (Section 8/Housing Choice Vouchers and 

)Continuum of Care 

Health First  /Medicaidبیمه درمانی مدیکیت  .3
Colorado 

 Emergency Medicaidمدیکیت اضطراری  .4

 WICپروگرام ویک  .5

 CHIP and CHP+ سی اچ آی پی و سی اچ پی پالس .6

 صبحانه و نان چاشت مکتب و مدرسه .7

 (LEAP) لیپ کمک هزینه انرِژی .8

 (EITC)مانند کردیت و اعتبار مالیات  .9

  CCCAPسی سی سی ای پی  .10

 دیگرو همه پروگرام های کمکی   .11
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2021مارچ   

 

 قانون پابلیک چارج به چه کسانی تطبیق میگردد؟

 

  .قرار نمی دهد ریتحت تأثپابلیک چارج همه مهاجران را قانون 

 
 . شود نمی اعمال شما مورد در قانون پابلیک چارج شهروندان آمریکا

 
 گرین کارت/ دارندگان  یقانون یساکنان دائم

ر ب یریتأث نی. اشود نمیدر مورد شما اعمال  قانون پابلیک چارج

 ندارد. گرین کارت دیتمد ای )سیتیزنشیپی( یشهروند یدرخواستها

حده مت االتیروز از ا 180از  شیب دیحال ، اگر قصد دار نی)* با ا

  .(دیمشورت کن یمتخصص حقوق کی، با  دیخارج شو

 

( ، TPSمحافظت شده موقت ) تیبا وضع یافراد

 تیجمع ری، سا رفیوجی، ی، پناهندگ T ای U یزایو

 ژهیو تیوضع ای ،یپناهندگ طیواجد شرا یها

 یکه متقاض ی، از جمله افرادنوجوانان مهاجر

 هستندوضعیت های ذکر شده 

 .شود نمی اعمال شما مورد در قانون پابلیک چارج

 

 یمتحده برا االتیکه قصد دارند از داخل ا یافراد

 اقدام کنند زایو ایکارت  نیگر

در مورد شما اعمال شود. فقط  است ممکن پابلیک چارجقانون 

راه با ، هم)ذکر شده در باال( یدولت خدماتاز  یاستفاده از تعداد کم

نظر گرفته  دوسیه درخواست شما در عوامل مانند درآمد در ریسا

 خواهد شد.

 

متحده درخواست  االتیکه از خارج از ا یافراد

 کنند یم زایو ایکارت  نیگر

در مورد شما اعمال شود. قبل  است ممکن پابلیک چارجقانون 

 .دیمتخصص صحبت کن کیبا  یریگ میاز تصم

 

 بدانم؟ دیبا یگرید زیچه چ

  

 ارزیابیدر که  کمکهایی/ایمزا واجد شرایط دریافت، شوند یم قانون پابلیک چارجکه مشمول  یمهاجران شتریب ●

 شوند. ینظر گرفته نمدر پابلیک چارجدر  کمکها/ایو اکثر مزا ستندین پابلیک چارج درنظر گرفته می شود

محدودتر از  اریاعمال شده و بس 1999است که از سال  یشود همان قانون یکه در حال حاضر اعمال م یقانون ●

 است. 2019قانون 

 در نظر گرفته نشده و نخواهد شد. در پابلیک چارج COVID-19واکسن  ●

 ی. ما مدیریتماس بگ خود معتمد اداره کی ای یکارشناس حقوق کی، لطفاً با دیهست پابلیک چارجگر نگران قانون ا ●

 کار به شما کمک کنند. نیتوانند در ا یما م یدر سالمت بمانند و برنامه هان و مایخانواده شما  میخواه


