অভিবাসন সম্পভকিত পাবভিক চার্জির ভনয়র্ের বদি, োভকিন যুক্তরার্ের
হ ােিযান্ড ভসভকউভরটি ভবিাগ (U.S. Department of Homeland Security) সম্পর্কি আপনার্ক যা
জানর্ত র্ব
24 হেব্রুয়াভর, 2020 তারিখে, যুক্তিাষ্ট্রীয় সিকাখিি সম্প্রসারিত
পাবরিক চার্জ রিয়ম কাযজকি হখত যাখে।

• স্বাস্থে সুরবর্া, পযমি NYS Essential Plan, Child Health Plus,
Qualified Health Plans বা উন্নত রপ্ররময়াম েোক্স পক্ররডে।

নতু ন পাবভিক চাজি ভনয়র্ের কারর্ে ভক আোর্ক
হকানও সুভবধা হের্ক ভবনভেিু ক্ত র্ত র্ব?

পাবভিক চাজি পরীক্ষা সার্পক্ষ হয হকানও বযভক্ত, যার ের্ধয
এগুভির জনয আর্বদনকরা বযভক্তরাও অন্তিুি ক্ত:

আপনার সুভনভদি ষ্ট পভরভিভত সম্পর্কি হকানও অভিবাসন
ভবর্েষর্ের সর্ে কো বিার আর্গ আপনার হকানও সুভবধা
হের্ক ভবনভেিু ক্ত ওয়া উভচত নয়। আইরি পরিখেবা ও
অরতরিক্ত সংস্থাখি প্রখবশ পপখত রিউ ইয়কজ পেখেি রিউ
আখমরিকািস হেিাইখি(New Americans Hotline) 1 (800)
566-7636 িম্বখি পযাগাখযাগ করুি।

“পাবভিক চাজি” কী?

পাবরিক চার্জ হি অরিবাসখিি উখেখশে যুক্তিাষ্ট্রীয় সিকাখিি
একটি রির্জািণ যাি সংজ্ঞা হি এমি পকউ রযরি সিকারি সুরবর্াি
উপি রিিজ িশীি বা তা হওয়াি সম্ভাবিা িখয়খে। পাবরিক চার্জ
পিীক্ষাটি পসই অরিবাসীখেি উপি প্রযুক্ত হয় যািা গ্রীি কাখডজি
আখবেি কিখেি অথবা রিখর্খেি রস্থরত সমরিত কিখেি।

নতু ন ভনয়র্ে কী র্ব?

একর্ি অরিবাসীখক পাবরিক চার্জ বখি র্খি পিওয়া হখি তাখেি
গ্রীি কাখডজি আখবেি এবং অরিবাসখিি অিোিে রবখশে রকেু সুরবর্া
প্রতোেোি কিা হখত পাখি। এি আখগ, পকউ িগে সহায়তাি মখতা
রিরেজ ষ্ট রকেু সুরবর্া পপখি তাখেি পাবরিক চার্জ বখি রবখবচিা কিা
হখত পািখতা। এেি, পকউ পাবরিক চার্জ রকিা বা হখত পাখিি রকিা
তা রির্জািখণ যুক্তিাষ্ট্রীয় সিকাি পকাি পকাি প্রকাখিি সিকারি
সুরবর্াগুরিখক রবখবচিা কিা হখব তা সম্প্রসারিত কখিখে। 24
হেব্রুয়াভর, 2020 তারিে পথখক শুরু কখি:
• অভতভরক্ত সিকারি কাযজক্রমগুরিখক
পাবরিক চাখর্জি পিীক্ষায় রবখবচিা কিা হখব, যাি মখর্ে পখে:
➢Medicaid (গিজ বতী বা 21 বেখিি কম বয়সী িা হখি)
➢SNAP/ফু ড েোম্প
➢র্ািা 8-এি মখতা যুক্তিাষ্ট্রীয় আবাসি পকন্দ্র এবং NYCHA বা
বাখফখিা রমউরিরসপাি হাউরর্ং অথরিটি(Buffalo Municipal
Housing Authority) এি মখতা যুক্তিাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত
সিকারি আবাসি
• পকউ পাবরিক চাখর্জ পরিণত হখব রকিা তা পিীক্ষা কিখত আখয়ি
মাত্রা স্থাপি কিা
• এগুরি সহ অিোিে রবেখয়ি রবখবচিা: ইংখিরর্ি েক্ষতা এবং
শািীরিক ও মািরসক স্বাস্থে
আখবেিকািীিা এেিও তািা পকি “পাবরিক চার্জ” হখবি িা পসই
মখমজ রিখর্খেি র্খিে একটি মামিা কিখত পাখিি

পাবভিক চাজি পরীক্ষায় এইসব ভবষয় হদখা র্ব না:
• 24 পফব্রুয়ারি, 2020 তারিখেি আখগ পাওয়া অরতরিক্ত
সুরবর্াগুরি (SNAP, Medicaid, র্ািা 8)।
• আখবেিকািীি পরিবাখিি পাওয়া সুরবর্াগুরি – পকবিমাত্র
আখবেিকািীি রিখর্ি পাওয়া সুরবর্াগুরিখক রবখবচিা কিা হখব।

নতু ন ভনয়র্ে কারা প্রিাভবত র্বন?

• মারকজ ি যুক্তিাখষ্ট্র প্রখবশ (আইিগত স্থায়ী বারসন্দাগণ (LPR) সহ,
যািা 180 রেখিি পবরশ িা থাকাি পখি আবাি প্রখবখশি পচষ্টা
কখিি);
• রবখেখশি েূতাবাখস অরিবাসী বা অিরিবাসী রিসা;
• LPR রস্থরতি সমিয়;
• বতজ মাি অরিবাসী বা অিরিবাসী রস্থরতি
সম্প্রসািণ।
নতু ন ভনয়ে এইসব হক্ষর্ে প্রর্যাজয র্ব না:
• পবরশিিাগ আইিগত স্থায়ী বারসন্দা (গ্রীি কাডজর্ািীিা)
• VAWA স্ব-আখবেিকািীিা
• U বা T রিসা আখবেিকািী/প্রাপ্তিা
• সামরয়ক সুিরক্ষত রস্থরতি আখবেিকািীিা
• উদ্বাস্তু ও শিণাথীিা
• িাগরিকখেি আখবেিকািীিা
NY স্বাস্থে কাযজক্রম অথবা র্ািা 8 বা যুক্তিাষ্ট্রীয় সিকারি আবাসখিি মখতা
আবাসি কাযজক্রখম থাকা পবরশিিাগ মািুে িতু ি রবরর্ দ্বািা প্রিারবত হখবি
িা, কািণ এইসব কাযজক্রখমি পযাগেতা িাগরিকখেি এবং পাবরিক চার্জ
পিীক্ষা রেখত হয়রি এমি সীরমত সংেেক অ-িাগরিকখেি মখর্ে সীমাবদ্ধ।
হকানও পাবভিক চাজি পরীক্ষা আপনার উপর কীিার্ব প্রর্যাজয
তার সম্পর্কি জানর্ত একজন অভিবাসন ভবর্েষর্ের সার্ে কো
বিুন।

যুক্তরােীয়-িতুি ভকযুক্ত আবাসনগুভির্ত ভেশ্র-ভিভতর
পভরবারগুভির কী র্ব?

িতু ি রবরর্ প্রস্তারবত HUD "রমশ্র-রস্থরত" রিয়খমি মখতা িয়, পযটি পকবি
আবাসিখকই প্রিারবত কখি। প্রস্তারবত HUD রবরর্ "রমশ্র-রস্থরতি”
পরিবািগুরিখক যুক্তিাষ্ট্রীয় সিকাখিি পেওয়া িতুজ রকযুক্ত আবাসখি
একসাখথ বসবাস কিা রিরেদ্ধ কিখব (র্ািা 8 এবং যুক্তিাষ্ট্রীয় সিকারি
আবাসি সহ)। প্রস্তাভবত HUD ভবভধ কাযি কর হনই। এটি কাযজকি
হখি পয পরিবািগুরিি প্ররতটি সেসেই এই যুক্তিাষ্ট্রীয় আবাসি
সুরবর্াগুরি পাওয়াি পযাগে, পকবিমাত্র পসই পরিবািগুরিই ঐ আবাসখি
বাস কিখত পািখব।

আইভন পভরর্ষবা ও অভতভরক্ত সংিানগুভির্ত
প্রর্বে হপর্ত

1 (800) 566-7636

নম্বর্র ভনউ ইয়কি হের্ের ভনউ আর্েভরকানস

েিাইর্ন
হযাগার্যাগ করর্ত র্ব।

