
 

 
 

 
ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة  

ي �ف
ما تحتاج إ� معرفته حول التغي�ي الذي أجرته إدارة األمن الوطىف

 للمهاج��ن  العالة ع� المجتمعع� قاعدة 
 

ي 
اير  24�ف تم العمل بقاعدة العالة ع� المجتمع الموسعة   ،2020ف�ب

 التابعة للحكومة الف�درال�ة.  
 

ّ الخروج من أي إعانات �سبب قاعدة العالة  هل �جب ع�ي
 ع� المجتمع الجد�دة؟ 

ال �جب عل�ك الخروج من أي إعانات قبل التحدث مع خب�ي الهجرة  
ي  حول موقفك الخاص. 

ف الجدد �ف  وال�ة  اتصل بالخط الساخن لألم��كيني
للحصول ع� الخدمات    7636-566 (800) 1ني��ورك ع� الرقم  

 القانون�ة والمصادر اإلضاف�ة. 
 

 ما معىف "عالة ع� المجتمع"؟ 
مصطلح "عالة ع� المجتمع" هو قرار تصدرە الحكومة الف�درال�ة ألغراض 
ف بالشخص الذي �عتمد ع� اإلعانات العامة أو من المحتمل   الهجرة وُ�عرَّ

ق اختبار العالة ع� المجتمع ع� المهاج��ن الذين   أن �عتمد عليها.  ُ�طبَّ
    ضاعهم. يتقدمون للحصول ع� بطاقة اإلقامة الدائمة أو لتعد�ل أو 

 

حدثه القاعدة الجد�دة؟ 
ُ
 ما الذي ت

ي  
إذا اعُت�ب أحد المهاج��ن عالة ع� المجتمع، فسوف ُيرفض طلبه �ف

ي 
الحصول ع� بطاقة اإلقامة الدائمة و�عض إعانات الهجرة األخرى. �ف

، كان �مكن اعتبار الشخص عالة ع� المجتمع إذا حصل ع� بعض   ي
الما�ف

قد�ة. أما اآلن فقد قامت الحكومة الف�درال�ة  اإلعانات مثل المساعدات الن
ي االعتبار عند تق��ر ما إذا كان 

ي ستؤخذ �ف بتوسعة ن�ع اإلعانات العامة الىت
  24  أحد األشخاص عالة ع� المجتمع أو سوف �صبح كذلك. بدا�ة من

اير     : 2020ف�ب
ي اختبار العالة ع�  إضاف�ة• سوف تؤَخذ برامج حكوم�ة 

ي االعتبار �ف
�ف

: المج  تمع، �شتمل ع� ما ��ي
   برنامجMedicaid   أو أقل من سن 

ً
 ) 21(ما لم تكن حام�

  /طوابع األغذ�ةSNAP 
  واإلسكان العام بمعونة    8إعانات اإلسكان الف�درال�ة مثل القسم

ي بوفالو NYCHAف�درال�ة مثل 
 ، أو هيئة اإلسكان البلد�ة �ف

• إثبات مست��ات الدخل الختبار ما إذا كان الشخص س�صبح عالة ع�  
 المجتمع 

ي اللغة  
ي ذلك: ال�فاءة �ف

ي االعتبار؛ بما �ف
• وضع بعض العوامل األخرى �ف

�ة، والصحة الجسد�ة والعقل�ة  ف  اإلنجل�ي
�ر سبب عدم تحولهم إ� "عالة ع� المجتمع".    ب�مكان مقد�ي الطلبات ت�ب
 

 العالة ع� المجتمع إ� النقاط التال�ة:  لن يتطرق اختبار 
ي تم الحصول  8، والقسم   SNAP، Medicaid• اإلعانات اإلضاف�ة ( ) الىت

اير    24عليها قبل   . 2020ف�ب
ي حصلت عليها عائلة مقدم الطلب  ي    -• اإلعانات الىت

ر �ف سوف ُينظ�
ة.  ي حصل عليها مقدم الطلب مبا�ش  اإلعانات الىت

 Child، أو برنامج NYS Essential Planامج • اإلعانات الصح�ة مثل برن
Health Plus أو برنامج ،Qualified Health Plans   أو برنامج

Advanced Premium Tax Credits. 

  من الذي سيتأثر بالقاعدة الجد�دة؟
أي شخص �خضع الختبار العالة ع� المجتمع، �شمل هذا األشخاص 

 الذين يتقدمون من أجل: 
ي ذلك المق�مون الدائمون  

• دخول الوال�ات المتحدة األم��ك�ة (بما �ف
ة  LPRsبصفة قانون�ة ( ي الدخول مرة أخرى عقب ف�ت

) الذين يرغبون �ف
ا)؛  180غ�اب أل��� من   يوم�

ة المهاجر وغ�ي المه ي القنصل�ات بالخارج؛ • تأش�ي
 اجر �ف

 )؛ LPR• تعد�ل األوضاع لإلقامة الدائمة القانون�ة (
 • توسعة حالة المهاجر أو غ�ي المهاجر الحال�ة. 

 : ق القاعدة الجد�دة ع� ما ��ي طبَّ
ُ
 لن ت

هم (حام�ي بطاقات اإلقامة   ي أفضل من غ�ي
ف الذين لديهم وضع قانويف • المق�مني

 الدائمة)
• مقد�ي االلتماس بأنفسهم بموجب قانون مناهضة العنف ضد المرأة 

)VAWA ( 
ة  ف ع� تأش�ي  Tأو   U• مقد�ي طلبات/الحاصلني

 • مقد�ي طلبات الحالة المحم�ة بصفة مؤقتة 
ف  ف الس�اسيني ف والالجئني  • الالجئني

 • مقد�ي طلبات المواطنة 
ي برامج الصحة بني��ورك أو برامج اإلسكان  

ف �ف كني لن يتأثر أغلب األشخاص المش�ت
أو اإلسكان العام الف�درا�ي بالقاعدة الجد�دة �سبب كون أهليتهم   8مثل القسم  

ف الذين ال   ف وفئات محدودة من غ�ي المواطنني امج مقت�ة ع� المواطنني لهذە ال�ب
ُير�ب التحدث إ� خب�ي هجرة  عامة الختبار العالة ع� المجتمع. �خضعون بصفة 

 �شأن ك�ف�ة ��ان اختبار العالة ع� المجتمع عل�ك. 
 

ي لدى أفرادها حاالت مختلطة لإلسكان  
ماذا عن األ� الىت

ا؟   المدعوم ف�درال��
ال تتشابه القاعدة الجد�دة مع قاعدة "الحالة المختلطة" لوزارة اإلسكان 

�ة ( ي �كون أثرها ع� اإلسكان فقط. سوف تحظر  HUDوالتنم�ة الح�ف )، الىت
�ة ( ي لدى  HUDقاعدة وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ف حة األ� الىت ) المق�ت

ي مسكن مدعوم من الح
ا �ف كومة  أفرادها حاالت مختلطة من الع�ش مع�

).  8الف�درال�ة (�شمل ذلك القسم   ال ��ي العمل  واإلسكان العام الف�درا�ي
�ة ( حة. HUDبقاعدة وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ض ي حالة عدم  ) المق�ت

�ف
ي يؤهل كل فرد بها للحصول ع�   ��ان القاعدة، سوف ُ�سمح فقط لأل� الىت

ل.  ف ي نفس الم�ف
 إعانات اإلسكان الف�درال�ة بالع�ش �ف

 
 

 

ي وال�ة 
ض الجدد �ض اتصل بالخط الساخن لألم��كيني

 566 (800) 1-7636ني��ورك ع� الرقم 
 والمصادر اإلضاف�ة.    للحصول ع� الخدمات القانون�ة


