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EHSD ا کوستا  شهرستان کان�ت
 بخش خطم�ش و برنامه ریزی
)Policy and Planning Division(

در 9 مارس 2021، دادگاه عایل ایاالت متحده موافقت کرد که پرونده های معوق مرتبط با بسط قانون »بار عمویم« را بنا به درخواست دولت آقای بایدن مختومه اعالم کند 
ات قانون بار  )به بیانیه وزیر وزارتخانه امنیت میهن )Department of Homeland Security, DHS( درخصوص قانون بار عمویم 2019 مراجعه کنید(. در نتیجه، تغی�ی
ات صورت گرفته در قانون را اعمال نیم کند. با  عمویم وزارتخانه امنیت میهن )DHS( که توسط دولت قبل صورت گرفته بود، برای همیشه لغو یم شود، و DHS دیگر آن تغی�ی

این اقدام، خطم�ش بار عمویم قبیل ایاالت متحده احیا یم شود.

ن از تغی�ی پیشنهادی در قانو�ن رصف نظر کرد که بر سوگندنامه حمایت اثر یم گذارد، تا باری را که روی دوش خانواده های امریکا�ی است که  در 19 مارس DHS ،2021 همچن�ی
مایل به حمایت مایل از افرادی هستند که به ایاالت متحده مهاجرت یم کنند، کاهش دهد. این تغی�ی قانون، الزامات سخت تری را به حایم مایل )معمواًل عضو خانواده( برای 

پذیرش مسئولیت مایل از طرف فرد مهاجر تحمیل یم کرد. 

یس به منابیع که از افراد و خانواده ها حمایت  ما به ارائه خدمات باکیفیت و دس�ت
و حفاظت کرده و توانمند یم سازد، ادامه یم دهیم تا به خودکفا�ی برسند، و در 
ن یم کردیم. به اعضای جامعه توصیه  ن چن�ی کل مدت تغی�ی قانون بار عمویم ن�ی
ایط هستند درخواست داده و آنها را دریافت  یم کنیم برای مزایا�ی که واجد �ش
کنند. برای مشاهده آخرین اطالعات درخصوص مهاجرت و بار عمویم، ازجمله 
 به شماره 3054-510 (925)  پیام مت�ن بفرستید یا 

ً
هرگونه توسعه قانون، لطفا

به وبسایت www.ehsd.org/charge مراجعه کنید.

سایر منایع:
EHSD.org صفحه مهاجرت

حفاظت از خانواده های مهاجر - الفبای بار عمویم

بار عمویم چیست؟

 چه نگرا�ن ها�ی درباره 
تغی�ی قانون در سال گذشته وجود دارد؟

این برای شما و خانواده تان »که حمایت های مهیم را دریافت 
یم کنید« به چه معناست؟

بار عمویم واژه ای است که برای توصیف فردی به کار یم رود که احتمال دارد 
ن معاش خود، وابسته به دولت شود. این آزمون USCIS، فاکتوری برای  برای تأم�ی
مشخص کردن این است که فردی که اجازه ورود به خاک ایاالت متحده را پیدا 
یم کند، یم تواند ویزاهای موقت خایص را تمدید کند یا خ�ی و یم تواند »اقامت 
« )Lawful Permanent Residency, LPR( - که به عنوان گرین  دائیم قانو�ن
. تعریف و اجرای بار عمویم، به جدیدترین  د یا خ�ی ن شناخته یم شود- بگ�ی کارت ن�ی
تفس�ی فدرال بازگشته است، که از قبل از 20 سال پیش، هدایت میدا�ن بوده 

است.

تغی�ی قانون بار عمویم توسط دولت قبیل، بر برنامه ها�ی اثرگذاشت که توسط 
اسایس  نیازهای  تا  به خانواده ها کمک یم کرد  و  بود  دولت �مایه گذاری شده 
 

گ
ایستاد�  

گ
اثرات من�ن مشقات زند� ن نمایند، و در مقابل  تأم�ی فرزندان خود را 

یس به مزایا�ی  کنند. این قانون ممکن است خانواده های مهاجر بسیاری را از دس�ت
ایط آن هستند، ناامید کرده باشد، و در بر�ن موارد احتمااًل موجب  که واجد �ش
شده است که خانواده ها میان دریافت غذا، مراقبت بهداش�ت و خدما�ت که نیاز 
دارند، و دریافت شهروندی که از لحاظ قانو�ن در مس�ی دریافت آن بودند، ییک 
را انتخاب کنند. تغی�ی قانون در سال 2019، با بسط انواع مزایا�ی که برای بار 
بار،  ن  اول�ی برای  نقدی،  غ�ی برنامه های  ازجمله  یم شدند،  نظر گرفته  در   عمویم 

یک قرن اجرای خطم�ش و اقدام فعیل را نابود کرد. 

 ، Medi-Cal مانند  اورژان�  غ�ی مهم  کمک های  خانواده تان  و  شما  اگر 
Section 8 vouchers  ،CalFresh یا سایر کمک ها در زمینه مسکن با یارانه 
متحده«  ایاالت  مهاجرت  و  شهروندی  »خدمات  یم کنید،  دریافت  را   دول�ت 

مزایا  این  دریافت   )U.S. Citizenship & Immigration Service, USCIS(
د.  نیم گ�ی نظر  در  عمویم«  »بار  پذیرش  عدم  تصمیم  از  بخ�ش  به عنوان  را 
انه برای کووید-19 از جمله واکسن،  عالوه براین، درمان پزشیک یا خدمات پیشگ�ی
برای اهداف بار عمویم در نظر گرفته نیم شود )به بیانیه DHS درخصوص دعوی 

مرتبط با مالک بار عمویم برای عدم پذیرش مراجعه کنید(.

EHSD اینجاست تا به شما خدمت کند

 به روزرسا�ن مهاجرت و بار عمویم 
(Public Charge) آوریل 2021

ا کوستا متعهد است که شهر مهمان نوازی برای پناهندگان، مهاجران، و برای کلیه اعضای جامعه ما باشد. شهر کن�ت

ات قانون بار عمویم پایان تغی�ی

https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-secretary-statement-2019-public-charge-rule#:~:text=Today%2C%20DHS%20Secretary%20Alejandro%20N,use%20of%20limited%20government%20resources.
https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-secretary-statement-2019-public-charge-rule#:~:text=Today%2C%20DHS%20Secretary%20Alejandro%20N,use%20of%20limited%20government%20resources.
https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-secretary-statement-2019-public-charge-rule#:~:text=Today%2C%20DHS%20Secretary%20Alejandro%20N,use%20of%20limited%20government%20resources.
http://www.ehsd.org/charge
https://ehsd.org/public-charge-immigration/
https://ehsd.org/public-charge-immigration/
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https://www.dhs.gov/news/2021/03/09/dhs-statement-litigation-related-public-charge-ground-inadmissibility
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