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“पि लक चाजर्” (Public Charge) के हो? “पि लक चाजर्” ईिमगे्रशनको काननु मा प्रयोग हुने एउटा श दावली हो। िवषेश गिर 
कसैले कानुनी थायी बसोबास (LPR/ “ग्रीन काडर्”) को लािग िनवेदन िददंा सो यिक्तको बारे जाँचबुझ गन प्रकृयामा अमेिरकी 
अ यागमन िवभागका अिधकारीह ले यो कुरा केलाउँछन।् यिद कोही यिक्त “पि लक चाजर्” ठहिरएमा सो यिक्तले पि लक 
चाजर्को धरौटी नितरे स म उनलाई ग्रीन काडर् पाउन बाट बि चत गराई छ।   

“पि लक चाजर्” को बारे नया ँिनयम छन?् फेब्रुअरी २४, २०२० देिख नयाँ िनयम लागु भएको छ। तर जसलाई “पि लक चाजर्” 
लाग्न सक्छ (तल हेनुर्होस)्, र जसले फेब्रअुरी २४, २०२० को िदन या सो भ दा पिछ ग्रीन काडर् या गैर-आप्रवासी िभसा 
ल याउनको लािग िनवेदन िदएको छ, दवु ैलाग ुहुनेह लाई मात्र यो िनयम लाग्छ। 

नया ँ“पि लक चाजर्” को िनयम कसलाई लागु हु छ? “पि लक चाजर्” को िनयम िन न समुहका यिक्तह लाई लागु हु छ: 
१. अमेिरकामा आई सकेका यिक्तह  जो पिरवारको सद य माफर् त, या रोजगारदाताको माफर् त, या िड िभ (Diversity 

Visa) माफर् त “ग्रीन काडर्”को लािग िनवेदन िदने प्रकृयामा छन;् 
२. जसले “ग्रीन काडर्” पाई सकेका छन ्तर बािहर गएर फेिर अमेिरका प न खोिज रहेका छन ्र: a. लगातार १८० िदन 

भ दा बढी बािहर बसेका छन,् या b. िवशषे अपराधह मा दोषी ठहिरएका छन ्(या दईुटै); र 
३. जसले गैर-आप्रवासी िभसा बद न या ल याउन िनवेदन िदएका छन।् 
 
जानकारी: कोही “ग्रीन काडर्”को लािग िनवदेन िदने तयारीमा हुनु हु छ; या कोही गैर-आप्रवासी िभसा बद ने या ल याउन े
प्रयासमा हुनु हु छ; या कोही लगातार १८० िदन भ दा बढी समयको लािग िवदेश भ्रमणमा जान ेतयारीमा हुनहुु छ या कुन ै
िवशेष अपराधह मा दोषी ठहिरनु भएको छ भन ेतपाईंलाई “पि लक चाजर्” को बारे पूणर् ज्ञान हुन ज री छ। यसबाट छुट 
पाउनेह को सचुी तल छ। 
“पि लक चाजर्” सबै आप्रवासीह लाई लाग ुहु छ? हँुदैन। तलको सुचीमा उ लेिखत दजार्मा पन यिक्तह ले “पि लक चाजर्” 
को कारणले ग्रीन काडर् नपाउने कुराको कुन ैिच ता गनुर् पदन: 
 
  “पि लक चाजर्” को कारण ग्रीन काडर् नपाईएला भ न ेकुराको िच ता गनुर् नपनह को िववरण िन न पकार्रका छन:् 

“ग्रीन काडर्”को लािग िनवेदन निदनेह : 
“ग्रीन काडर्”को लािग िनवेदन िदन सक्नेह  तर जासलाई “पि लक 

चाजर्” को िनयम लाग ुहँुदैन 
अमेिरकी नागिरकह  र समीकरण वारा नागिरक ब न 
िनवेदन िदनेह  

शरणाथीर्ह , असाईलम हालेका ह , र “cancellation of 
removal” खोजेकाह  

“ग्रीन काडर्” पाई सकेकाह  (प्रितबि धत टेटस भएकाह  
समेत) 
(लगातार १८० िदन स म िवदेशमा ब ने र कुनै िवशेष 
अपराधमा दोषी ठहिरएकाह  बाहेक) 

Special Immigrant Juveniles (SIJ) (बाल उमेरका 
आप्रवासीह ); Special Immigrant Visa Holders 
(अ गािन तान र ईराकमा अमेिरकालाई सहयोग गन िवशषे 
िभसा भएकाह

 ग्रीन काडर् भएका, अिन लगातार १८० िदन भ दा बढी समय 
स म िवदेश भ्रमणमा नजानेह  र अपराधी नठहिरएका 

VAWA, U, र T िभसा भएका या िनवेदन िदएका 

गैर-आवािसय िभसा भएका, या कुनै टेटस नै नभएका, अिन 
आउँदो ३६ मिहना स म ग्रीन काडर्को लािग िनवेदन िदने 
योजना नभएका, अिन गैर-आवािसय िभसा बद न या 
ल याउन नचाहनेह  
(यिद तपाईं ग्रीन काडर्को लािग िनवेदन िदन योग्य हुनुहु छ 
या हुनुहु न बु नको लािग विकलसंग स लाह गनुर् होला 

Cuban Adjustment Act (CAA) अ तगर्त िभसा समायोजन 
गनर् िम नेह , Nicaraguan Adjustment & Central American 
Relief Act (NACARA) (िनकारागुवा), Haitian Refugee 
Immigration Fairness Act (HRIFA) (हैटी), or Liberian 
Refugee Immigration Fairness Act (लाईबेिरया) का िवशेष 
िभसा वालाह  

“पि लक चाजर्” (Public Charge) को बारे अकसर सोिधने 
प्र नह  र यस बारे सहयोग िलन कहाँ जाने?
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“पि लक चाजर्” लािगने ज तो देिखएको भए के गन? िनयमह  एकदम ैजिटल भएकोले य ताह ले विकल संगै स लाह िलन 
ज री हु छ। थप जानकारीको लािग तल हेनुर्होस।् कुन ैविकलसंग स लाह निलई कुनै िकिसमको कदम नचा न हाम्रो सुझाव 
छ। 

 ईिमगे्रशनको विकललाई स पकर्  गनुर्होस:् यिद तपाईंको ग्राहकले ईिमगे्रशनको विकलसगं स पकर्  गिर सक्नु भएको छ 
भने उनैलाई फोन गरेर नयाँ िनयमले उसको “ग्रीन काडर्” िनवेदनमा असर पछर् या पदन भ ने बारे कुरा गनर् उिचत 
हु छ। 

 विकल िमलाईिदनुहोस:् यिद तपाईंको ग्राहकको विकल छैन भने उनीह ले ActionNYC लाई सोमबार देिख शकु्रबार 
स म िबहानको ९ बजे देिख बेलुकीको ५ बजे स म ८००-३५४-०३६५ मा फोन गनर् सक्नुहु छ। या, ३११ मा फोन गरेर 
“ActionNYC” भ न सक्नुहु छ। 

 “पि लक चाजर्” ले तपाईंको ग्राहकलाई क तो असर पछर् भ ने बारे कुन ैप्र नह  छन?् सोमबार देिख शुक्रबारस म, 
िबहानको ९ बजे देिख बेलुकीको ५ बजे स म The Legal Aiद Society को ईिमगे्रशनको हटलाइनमा फोन गनुर्होस:् 
८४४-९५५-३४२५। हटलाइनको कमर्चारीले जानकारीह  िलएर हाम्रो “पि लक चाजर्” को िटमलाई सुचना िदने छन।् 
 

“पि लक चाजर्” अ तगर्त क तो सरकारी सुिवधाह  नकारा मक हुन सक्न ेबुिझ छ? नयाँ िनयम अनुसार िन न सुिवधाह को 
िलएको देिखएमा यसले नकारा मक असर पाछर् : 

१. नगद सहायता, Supplemental Security Income (SSI); 
२. सरकार वारा प्रायोिजत िदघर्कािलन सं थागत सेवा; 
३. पौि टक आहार खिरदमा सरकारी सहयोग - Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP); 
४. सानो संख्यामा रहेका आप्रवासीह  जसले संिघय मेिडकेड (Federal Medicaid) पाउनु हु छ। टेटको तहमा 

प्रायोिजत मेिडकेड, एसेि सयल लान (Essential Plan), चाई ड हे थ लस (Child Health Plus), NYC Care, र 
अ य अ पतालह ले चलाउने आिथर्क सहयोगह  यसमा सामेल हँुदैनन;् 

५. NYC  सावर्जिनक आवासको यव था (NYCHA), अथवा सेक्सन ८ (Section 8).   
फेब्रुअरी २४, २०२० भ दा अगाडी कुनै सरकारी सुिवधाह को िलएको छ भन ेित “पि लक चाजर्” अ तगर्त लागु हु छ? 
हु छ। मािथको न बर १ र २ को सुिवधाह  फेब्रुअरी २४, २०२० भ दा अगाडी िलएको छ भने पिन ित िनवेदकको िव ध 
लाग्छ। न बर ३, ४ र ५ को सुिवधाह  चािह ंकित लामो अविध स म िलएको हो, यसको आधारमा फेब्रुअरी २४, २०२० को 
िदन या सो पिछ िलएकोमा मात्र यसले नकारा मक असर पाछर्।    
 
सरकारी सुिवधाह  िलनु बाहेक अ य क ता कुराह ले िनवेदकलाई “पि लक चाजर्” को आरोप लाग्न सक्छ? 
धेरै आप्रवासी तथा गैर-आप्रवासीह  जसले मािथ उ लेिखत सरकारी सुिवधाह को िलनु भयो भन े“पि लक चाजर्” लाग्न 
सक्छ। तर यसको म लब यो होईन िक मािथका सुिवधाह  निलदैंमा पिन “पि लक चाजर्” बाट सुरिक्षत हुनु हु छ। िन न 
प्रकारका आधारह  पिन “पि लक चाजर्” अ तगर्त पनर् सक्छन:्      

 गिरबी रेखा भ दा १२५% मुिनको आय भयो भन;े 
 बेरोजगार भएमा; 
 उमेर १८ भ दा मुिन या ६१ भ दा मािथ भएमा; 

 अपांग भएमा; 
 थुप्रै ऋण भएमा या के्रिडट कोर कम भएमा; 
 अँगे्रजी भाषाको ज्ञान यनू भएमा 

 
यिद मेरो ग्राहकले “पि लक चाजर्” को डरले सरकारी सिुवधाह  िलन या कायम राख्न मा दैनन ्भने के गन? के गन भनेर 
िनणर्य गनुर् अिध उनलाई “पि लक चाजर्” लाग्न सक्छ या सक्दैन भनेर राम्ररी बु नु पन हु छ। यो पेजको मािथ लो 
सेक्सनमा उ लेिखत “पि लक चाजर्” बारे सहायताका ोतह लाई स पकर्  गनुर्होस।्   
यिद मेरो ग्राहक िबरामी हुन ुभयो र कोिभड-१९ को जाँच गनुर् पय , या यो संग स बि धत अ  कुनै उपचार गनुर् पय  (ज तै 
अ पताल सेवा) भने उनलाई “पि लक चाजर्” लाग्न ेखतरा ब छ? ब दैन। यू योकर् मा उपल ध कोिभड-१९ संग स बि धत कुनै 
िकिसमको िचिक सा सेवाह  “पि लक चाजर्” मा गिन छ भ ने कुरा हाम्रो बुझाईमा छैन। अिन अमेिरकी आप्रवास स बि ध 
कायार्लय (USCIS) ले पिन कोिभड-१९ स बि ध सेवाह  “पि लक चाजर्” मा गिनदैन भनेको छ। आप्रवासी पिरवारह ले 
उनीह लाई चािहएको िचिक सा सेवाह  िलनु पछर्। तर हाम्रो पवूर् अनुभवह लाई आधार मा न ेहो भने, धेरै गैर नागिरकह  
“पि लक चाजर्” नलाग्ने भएता पिन यसको डरैले पिन ित सेवाह  िलन बाट पिछ ह छन।्    

“पि लक चाजर्” को बारे नया ँजानकारीह  आएमा कसरी थाहा पाउने? 

नया ँजानकारीह  हामी यो िलकंमा राख्नछे : www.legalaidnyc.org/notice/public-charge/  


