
  

 حقوقك:اعرف 
 ةالھجرة والمنافع العام

ماذا لو كنُت أحصل على المساعدات الغذائیة من برنامج المساعدة الغذائیة 
 ؟)Medicaid(أو میدیكید ") ستامبفود (" )SNAP(التكمیلیة 

أو كنَت مصنَّفًا على أنك من الفئات الُمستثناة،  جرین كاردالإذا كنَت تملك 
یؤثر على وضع ھجرتك بموجب القاعدة  لنفإن الحصول على ھذه المنافع 

 .الجدیدة

إلى الحّدِ من " العبء العام"تسعى قاعدة الھجرة الجدیدة المسماة  
دخول المھاجرین الجدد الذین ال یستطیعون إثبات قدرتھم على إعالة 

الذین إلى المھاجرین الجدد " العبء العام"وتشیر عبارة . أنفسھم
 .واالعتماد على مساعدة الحكومة جرین كاردیسعون للحصول على ال

 عمدة ,سیتى جیرسي 
 فولوب، .إم ستیفین المدینة

 وإدارة البلدي، المجلس
 والخدمات الصحة

 اإلنسانیة

 ماذا لو كنُت أملك جرین كارد؟ 
فإن القاعدة  جرین كاردإذا كنَت تملك ال

تؤثر علیك، إال إذا غادرت  لنالجدیدة 
 )6(الوالیات المتحدة لمدة تزید عن ستة 

أشھر أو انتھكت شروط إقامتك الدائمة 
وما عدا ھذین االستثناءین، فإن  .القانونیة

تؤثر على طلبك  لنالقاعدة الجدیدة 
 .للحصول على الجنسیة األمریكیة



 

 الجئًا أو الجئًا كنتُ  لو ماذا
    سیاسیًا؟

ماذا لو كنُت أحصل على 
المساعدات الغذائیة الخاصة 

ع واألطفال بالنساء ضَّ  ؟ (WIC)والرُّ
المساعدات الغذائیة الخاصة بالنساء 
ضَّع واألطفال وجمیع البرامج  والرُّ
األخرى المحلیة منھا أو التي على 

مستوى الوالیة لیست جزًءا من 
تؤثر على  لنالقاعدة الجدیدة و

وضعك القانونى فى الوالیات 
 المتحدة.

 

األشخاص الذین یحملون فیزا أو 
ویسعون " وضع غیر المھاجر"

عبر  جرین كاردللحصول على ال
 .تعدیل الوضع

المتأثر بالقاعدة من  
 ؟الجدیدة

حاملو الجرین كارد الذین غادروا 
الوالیات المتحدة لفترة تزید عن ستة 

أشھر، أو انتھكوا شروط إقامتھم  )6(
 الدائمة القانونیة.

األشخاص الذین تقدموا للحصول 
على الجرین كارد في قنصلیة 

 الوالیات المتحدة في دولة أجنبیة.

األشخاص الذین یسعون للحصول على 
من خالل الطلب األُسري  كارد جرینال
)Family Petition(  الُمقدَّم من فرد

من أفراد العائلة یحمل الجنسیة 
 .جرین كاردالاألمریكیة أو 

ھل یجب عليَّ إلغاء اشتراكي  
في أي من برامج المساعدة 

 الحكومیة؟

لن یتأثر أغلب المھاجرین الذین یحصلون على مساعدة حكومیة ما بقاعدة 
"العبء العام" الجدیدة، ولكن یجب علیك التحدث مع محامي ھجرة قبل اتخاذ 

 لمدینة جیرسي شؤون المھاجرین التابع قسمبأي قرارات. یرجى االتصال 
أو إرسال برید إلكتروني إلى  6800-547-201على الرقم 

JCDIA@jcnj.org  للحصول على معلومات عن محامیین ال یتقاضون
 أجًرا.

??? 

 تحتوي ھذه النشرة معلومات عامة ولیست الغایة منھا إعطاء مشورة قانونیة.
مركز الموارد  معرفتھ." ما یجب على مجتمع المھاجرین "العبء العام: المصادر:

خمسة أشیاء یجب أن تعرفھا عن العبء " | .2019القانونیة للمھاجرین، أغسطس 
 .2019مركز الموارد القانونیة للمھاجرین، أغسطس  العام."

 2019أكتوبرُطبع في  

الالجئون واألشخاص الذین ُمنحوا حق 
اللجوء مستثنون من قاعدة "العبء 

وحاملو الفیزا من  العام" الجدیدة.
مستثنون  VAWAو  Tو  Uفئات 

أیًضا، باإلضافة إلى المشمولین في 
ل للواصلین  سیاسة اإلجراء الُمؤجَّ

ووضع الحمایة  )DACA(األطفال 
والوضع الخاص  )TPS(المؤقتة 

 .)SIJ(لالجئین األحداث 


