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ً جزء ھذا المصطلح ھو مصطلح مستخدم في قانون الھجرة. يعتبر ما ھو تعريف "عالة على الدولة"؟ من عملية التصفية بواسطة  ا
أثناء تقديم األشخاص للحصول على إقامة شرعية دائمة (اإلقامة القانونية في البداية مسؤولي الھجرة في الواليات المتحدة األمريكية 

تقديم  ال في حال قدرته على إ ارد"). في حالة اعتبار الشخص عالة على الدولة، لن يتمكنوا من الحصول على جرين كارد والدائمة/"جرين ك
  ."العالة على الدولةيتعلق بإثبات حالة "  سند ضمان

  

ذين ولئك الالقاعدة على أ لكن تنطبق تلك  ،2020 من عام  فبراير 24أجل، بدءاً من  عتبار األجانب عالة على الدولة؟ال جديد ھل ھناك حكم
على الجرين كارد أو تغيير/تمديد  للحصول 2020فبراير  24د في أو بعالطلبات المرسلة  مقدمييتمتعون بحالة "العالة على الدولة" وأيضاً 
  . مدد التأشيرات الخاصة بغير المھاجرين

  

  الحكم على المجموعات التالية:ينطبق اعتبار األجانب عالة على الدولة؟ للحكم الجديد الخاص بمن يخضع 

، موظف، أو من خالل العائلةن كارد من خالل أحد أفراد األفراد في الواليات المتحدة األمريكية الذين ھم بصدد التقديم على جري .1
 ؛برنامج ھجرة/فيزا التنوع

بعد السفر مرة أخرى ة االمريكية الواليات المتحد  الدخول إلىيرغبون في  ھمحصلوا على جرين كارد مسبقاً ولكناألفراد الذين  .2
 للخارج لمدة:

a.  يوم على التوالي، أو 180أكثر من 

b.  و  (أو كليھما معينة جنائية سوابقلديھم ،( 

 الخاصة بھم. األشخاص الذين يتقدمون لتغيير أو تمديد تأشيرات غير المھاجرين . 3

أو تغيير/تمديد تأشيرات غير المھاجرين الخاصة بھم؛  يحاولونوالذين للتقديم على جرين كارد  يخططونجميع من يجب أن يعلم : ملحوظة
، عن تغيرات معينة جنائية سوابقأو لديھم  على التوالي يوم 180لمدة أطول من  لى الخارجيخططون للسفر إو بالفعل ممن لديھم جرين كارد 

 ).راجع أدناهباستثناء من تعفيھم ( حكم اعتبار األجانب عالة على الدولة
  

غي عليھم القلق تجاه ال، األشخاص في الفئات الموضحة أدناه ال ينباعتبار األجانب عالة على الدولة على جميع المھاجرين؟ ق حكم ھل يطب
 رفض طلبھم الجرين كارد بموجب حكم اعتبار األجانب عالة على الدولة: 

 ؟ انب عالة على الدولةطلبھم الجرين كارد بموجب حكم اعتبار األجمن ال ينبغي عليھم القلق تجاه رفض 
األفراد الذين قد يقدموا طلب جرين كارد، ولكنھم 

 :الة على الدولةاعتبار األجانب عحكم من معفيين 
  األفراد الذين ال يقدمون على طلب جرين كارد: 

اللجوء من خارج وداخل الواليات المتحدة األمريكية،   وطالب
 وطالبي إلغاء أمر االبعاد 

ة، أو األفراد المتقدمين المتحدة األمريكيمواطنو الواليات 
بطلب للحصول على الجنسية من خالل التجنس.

حاملي الفيزا الخاصة  (SIJ)قاصرين الھجرة الخاصة بال
(مواطني أفغانستان أو العراق ممن ساعدوا  بالمھاجرين

 الواليات المتحدة األمريكية). 

األفراد  األفراد الحاصلون على جرين كارد مسبقاً (شامالً
السفر للخارج ألكثر  الحاصلين على وضع مشروط) (ماعدا حاالت

). ينة معجنائية سوابقيوم أو وجود 180من
أو بموجب قانون مناھضة  Uأو  T فئةطالبي الفيزا من 

 (VAWA)العنف ضد المرأة 
تقل عن اإلقامة الشرعية الدائمة المسافرين للخارج لمدة  وحامل
(بدون سوابق جنائية) يعلى التواليوم180

األفراد المؤھلون للتعديل بموجب قانون التعديل الكوبي 
(CAA) ،يكاراغوا وقانون اإلغاثة في  قانون التكيف في ن

، قانون ھايتي للعدالة في (NACARA)أمريكا الوسطى 
  . للعدالة في الھجرة ليبيرياقانون أو  (HRIFA)الھجرة 

المھاجرين، أو ممن يفتقدون األفراد الذين يحملون فيزا لغير 
جرين كارد في األشھر لة وال يخططون للتقديم على أي حا

رغبة في تغيير أو تمديد تأشيرات  التالية، وليس لديھم 36
(استشر محام في حالة عدم غير المھاجرين الخاصة بھم 

تأكدك من تأھلك للتقديم على جرين كارد)
من المھم أن يتواصلوا مع محاٍم نظراً لتعقد لدولة؟ عمالئي لحكم اعتبار األجانب عالة على اماذا يتوجب على فعله في حالة تعرض أحد 

  ال ننصح باتخاذ أي إجراءات بدون التحدث لمحاٍم أوالً. المعلومات أدناه).  القواعد (انظر
  

األجانب عالة على الدولة  كم اعتبار ح  أسئلة متداولة عن
  وأماكن تقديم المساعدة
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 :عليھم لتقديم على جرين كارد، يجب ، باإلضافة إلى رغبتھم في افي حالة وجود محام ھجرة خاص بعميلك اتصل بأحد محامي الھجرة
 جرين كارد.  طلبھم المقدم للحصول على جديد على تأثير الحكم ال إمكانيةاالتصال بمحاميھم وإعالمھم برغبتھم في التحدث عن 

  :في حالة عدم وجود محام ھجرة خاص بعميلك، يمكنھم التواصل مع احصل على محاٍمActionNYC 0365-354-800على رقم 
 للبحث عن محاٍم. "ActionNYCواختيار " 311مساًء، من االثنين للجمعة، أو االتصال برقم  5احاً حتى صب 9من الساعة 

  اتصل بخط مساعدة جمعية اإلعانة القانونية ھل لديكم أسئلة عن كيفية تطبيق حكم اعتبار األجانب عالة على الدولة على عمالئكم؟
ً مساء  5صباحاً حتى  9من الساعة  3425-955-844 على رقم خط المساعدة الھاتفي المخصص . سوف يجمع ، من االثنين للجمعةا
 عالة على الدولة. األجانبعتبار المعلومات ويرسلھا إلى فريقنا المختص بحكم ا للموظفين

  
الجديد، يتم التعامل مع تلقي   بموجب الحكم الجديد؟ اعتبار األجانب عالة على الدولةما ھي المزايا التي تعامل بشكل سلبي بموجب حكم 

  المزايا التالية بشكل سلبي:
 ؛(SSI)المساعدات المالية، دخل الضمان التكميلي  .1
 ى الممولة حكومياً؛الرعاية المؤسسية طويلة المد  .2
 ؛(SNAP)برنامج المساعدة التغذوية التكميلية  .3
(ال يشمل ميديكيد الممولة بواسطة الوالية، الممولة فيدرالياً لمجموعة محدودة من المھاجرين  )Medicaid( ميديكيد  .4

ن وصور أخرى م Child Health Plus( NYC Careتشايلد ھيلث بالس ( ،)Essential Planإسينشال بالن (
 المساعدة الطبية المالية)؛

 . 8اإلسكان العام أو القسم /(NYCHA)ھيئة اإلسكان بمدينة نيويورك  .5
  

اعتبار األجانب عالة على المعرضين لحكم مقدمي الطلبات ضد  2020 من عام فبراير 24بل من ھذه المزايا ق أياستخدام  يحسبسھل 
ٌ س. مقدمي الطلباتضد  2020 من عام  فبراير 24مستخدمة قبل الأوالً، وتحسب  )2) و(1أجل، تحسب الفئات (؟ الدولة حسب الفوائد ت

 من عام فبراير 24في أو بعد ، ، في حال استخدامھامدة االستخدام)) بشكل سلبي فقط (وفقاً ل5) إلى (3الفئات من ( المقدمة من خالل
2020.  

  
 يعتبر العديد من المھاجرينعالة على الدولة؟ لخطر اعتباره  مقدم الطلببجانب استخدام المزايا، ما ھي العوامل األخرى التي تعرض 

مزايا المذكورة أعاله، ولكن ھذا ال يعني أنھم غير معرضين المعرضين لخطر اعتبارھم عالة على الدولة غير مؤھلين لل وغير المھاجرين
 على الدولة التالي: تشمل الخصائص التي قد ينتج عنھا اعتبار الفرد عالة لخطر اعتبارھم عالة على الدولة على أي حال. 

 
  وجود إعاقة؛ 

  وجود ديون أو انخفاض نقاط األھلية االئتمانية؛ 

 .انخفاض اتقان اللغة اإلنجليزية 

  ؛ 125انخفاض الدخل عن مستوى الفقر بنسبة% 

 البطالة؛ 

 عام؛   61عاماً أو زيادته عن  18لفرد عن انخفاض سن ا 

 
من المھم لحصول أو الحفاظ على المزايا بسبب حكم اعتبار األجانب عالة على الدولة؟ كيف ينبغي لي التصرف في حالة تردد العميل في ا

قبل تحديد اإلجراءات الالزمة. تواصلوا مع أحد مصادر المساعدة اعتبار األجانب عالة على الدولة تحديد ما إن كان الفرد معرض لحكم 
  المذكورة في أعلى ھذه الصفحة. 

 
، شامالً خدمات  19-أو الحصول على أي عالج آخر متعلق بكوفيد 19-م في الفحص ضد كوفيدفي حالة مرض العميل ورغبتھ

ال. نحن ال نعلم بوجود أي خدمات طبية في والية نيويورك تتعلق  الية اعتبارھم عالة على الدولة؟تمالمستشفيات، ھل يزيد ھذا من اح
ة خدمات الھجرة والجنسية األمريكي دائرة صرحتقد الدولة، و قد تعمل ضد األشخاص المعرضين الحتسابھم عالو على 19-بكوفيد 

)USCIS ن تحصل عائالت المھاجرين على الرعاية الصحية التي تحتاجھا. ولكن بناء  ال تحتسب. يجب أ 19-) بأن العناية المتعلقة بكوفيد
عالة على الدولة من تلقي العالج، حتى وإن   ألجانباعلى خبرات سابقة، نتوقع قلق بعض من غير المواطنين تجاه العواقب المتعلقة باعتبار 

  لم يكونوا في محل مراجعة من األصل. 
 

  دة عن حكم اعتبار األجانب عالة على الدولة؟كيف سأعرف بوجود معلومات جدي
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