
 

 
 

 
 . אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט'ס U.Sוואס איר דארפט וויסן וועגן די 

)U.S. Department of Homeland Security  פובליק טשארדזש געזעץ) טויש צו די אימיגראציע 
 

, וועט די פעדעראלע רעגירונג'ס פובליק 2020, 24פעברואר  אום 
 טשארדזש געזעץ אריינגיין אין קראפט.  

 

זאל איך זיך ארויסשרייבן פון סיי וועלכע בענעפיטן  
 צוליב די נייע פובליק טשארדזש געזעץ? 

איר זאלט זיך נישט ארויסשרייבן פון סיי וועלכע בענעפיטן פאר איר 
רעדט צו אן אימיגראציע עקספערט איבער אייער ספעציפישע  

אומשטענדן. פארבינדט זיך מיט די ניו יארק סטעיט נייע  
פאר צוטריט צו   566-7636 (800) 1נע האטליין אויף אמעריקא

 לעגאלע סערוויסעס און נאך רעסורסן. 
 

 וואס איז א "פאבליק טשארדזש"? 
פובליק טשארדזש ווערט באשטימט דורך די פעדעראלע רעגירונג 

פאר אימיגראציע צוועקן און מיינט א מענטש וואס איז, אדער וועט 
די פובליק   מעגליך ווערן, אנגעוויזן אויף פובליק בענעפיטס.

טשארדזש טעסט איז פאר אימיגראנטן וואס געבן זיך איין פאר א 
    זייער סטאטוס.גרין קארטל אדער גלייכן אויס 

 

 וואס טוט דער געזעץ? 
אויב אן אימיגראנט ווערט געשאצט אלס א פובליק טשארדזש, קען 

זייער אפליקאציע פאר א גרין קארטל אדער געוויסע אנדערע  
אימיגראציע בענעפיטן ווערן אפגעזאגט. פריער, האט מען געקענט  

ומען ווערן גערעכנט אלס א פובליק טשארדזש אויב מען האט באק
געוויסע בענעפיטן אזויווי קעש הילף. יעצט האט די פעדעראלע 
רעגירונג אויסגעברייטערט וועלכע סארט פובליק בענפיטן וועלן 
ווערן גערעכנט צו באשטימען אויב איינער איז אדער וועט זיין א  

 :  2020, 24פעברואר  פובליק טשארדזש. אנגעהויבן 
רן גערעכנט אין די פובליק  רעגירונג פראגראמען וועלן ווענאך  • 

 טשארדזש טעסט, אריינגערעכנט: 
 Medicaid   21(סיידן שוואנגערדיג אדער אונטער ( 
 SNAP/ פוד סטעמפס 
  פעדעראלע האוזינג בענעפיטן אזויוויSection 8 און פעדעראל -

, אדער באפעלאו  NYCHAעהאלפענע פובליק הויזינג אזויווי ג
 מיוניציפאלע הויזינג אוטאריטעט

• פעסטשטעלן פארדינסט שטאפלען צו זעהן אויב איינער וועט 
 ווערן א פובליק טשארדזש 

• באטראכטן אנדערע פאקטארן אריינגערעכנט: קענטעניס פון  
 ענגליש, און פיזישע און גייסטישע געזונט 

אפליקאנטן קענען נאך מאכן א קעיס פאר זיך צו פארשטעלן אז זיי 
 וועלן נישט זיין א "פובליק טשארדזש."  

 

 א פובליק טשארדזש טעסט וועט נישט קוקן אויף: 
)  SNAP, Medicaid, Section 8( • די צוגעלייגטע בענעפיטן
 . 2020,  24באקומען פאר פעברואר 

אדער   -• בענעפיטן באקומען דורכן אפליקאנט'ס פאמיליע 
בענעפיטן באקומען דירעקט דורכן אפליקאנט וועלן ווערן  

 גערעכנט.
 NYS Essential Plan ,Child• געזונטהייט בענעפיטן אזויווי  

Health Plus, Advanced Premium Tax Credits   אדער
Qualified Health   .פלענער 

  ווער וועט ווערן אפעקטירט פון די נייע געזעץ? 
יעדער וואס איז אויסגעשטעלט צו א פובליק טשארדזש טעסט,  

 וואס שליסט איין מענטשן וואס געבן זיך איין פאר: 
. (אריינגערעכנט לעגאלע שטענדיגע  U.S• אריינלאזן אין די 

] וואס ווילן Legal Permanent Residents - LPRsאיינוואוינערס [
 טעג);  180ר ווי צוריק אריינקומען נאכן זיין אפוועזנד פאר מע

אימיגראנט וויזע ביי א קאנסולאט  -• אן אימיגראנט אדער נישט
 אינדרויסן פון לאנד; 

 סטאטוס;  LPR• טויש צו 
 אימיגראנט סטאטוס.-• פארלענגערן יעצטיגע אימיגראנט אדער נישט

 דער געזעץ וועט נישט זיין גילטיג פאר:
• מערסטנס לעגאלע פערמענאנטער איינוואוינער (גרין קארט  

 האלטערס)
 •VAWA  בעטערס -זעלבסט 

 וויזעס  Tאדער  U• אפליקאנטן/באקומערס פון 
 • אפליקאנטן פאר צייטווייליגע שוץ סטאטוס 

 • פליטים און אסייליס
 • אפליקאנטן פאר בירגערשאפט

געזונטהייט פראגראמען  NYמערסטנס מענטשן וואס נעמען אנטייל אין 
אדער פעדעראלע פובליק  Section 8אדער האוזינג פראגראמען אזויווי 

הויזינג וועלן נישט אפעקטירט ווערן דורך די נייע געזעץ ווייל  
בארעכטיגטקייט פאר די פראגראמען איז באגרעניצט צו בירגער און עטליכע  

בירגער וואס אין אלגעמיין גייען נישט אדורך די  -עס פון נישטקאטעגארי
ביטע רעדט צו אן אימיגראציע עקספערט  פובליק טשארדזש טעסט. 

 איבער וויאזוי א פובליק טשארדזש טעסט וואלט געפאסט פאר אייך. 
 

סטאטוס פאמיליעס אין  - וואס איז מיט פארמישטע
 באצאלטע האוזינג? -פעדעראלע

  HUDדי נייע געזעץ איז נישט די זעלבע ווי די פארגעשלאגענע 
"פארמישטע סטאטוס" געזעץ, וואס אפעקטירט נאר האוזינג. די 

געזעץ וואלט פארבאטן פארמישטע סטאטוס  HUDפארגעשלאגענע 
פאמיליעס צו לעבן צוזאמען אין האוזינג באצאלט דורך די פעדעראלע 

די  און פעדעראלע פובליק הויזינג).   Section 8רעגירונג (אריינגערעכנט 
אויב עס גייט געזעץ אין נישט אין קראפט.  HUDפארגעשלאגענע 

אריין אין קראפט, קענען נאר פאמיליעס אין וואס יעדע מיטגלידער איז  
בארעכטיגט צו באקומען די פעדעראלע האוזינג בענעפיטן וואוינען 

 אינעם הויזגעזינד.
 

 

פארבינדט זיך מיט די ניו יארק סטעיט נייע 
 אמעריקאנע האטליין אויף  

פאר צוטריט צו   566 (800) 7636-1
   .נאך הילפסמיטלען לעגאלע סערוויסעס און


