
 نشرة حقائق صحیة للمھاجرین

 العبء العام
_______________________________________________________________________ 

 ؟  ھل ینبغي أن أقلق منھ؟العام عبءما ھو ال
والھجرة األمریكیة لتحدید مـَن  جنسیةتجریھ إدارة ال ختبار"العبء العام" ھو ا

سیـُسمح لھم بدخول الوالیات المتحدة، وَمن لھم الحق في تجدید تأشیرات 
مؤقتة معینة، وَمن یمكنھ الحصول على بطاقة خضراء (إقامة قانونیة 

ال یستطیعون إعالة یعتبر "عبئا عاما" إال األشخاص الذین  الدائمة).  و
    .أنفسھم

 م طلب للحصول على الجنسیة.یعبء العام عند تقدال یُجرى اختبار ال

ھل حصولي على الرعایة الصحیة سیؤثر سلبا على 
 وضعي كمھاجر؟

یستطیع معظم المھاجرین الحصول على الرعایة الصحیة دون التأثیر سلبا 
على وضعھم كمھاجرین أو منعھم من العودة إلى الوالیات المتحدة.  فتقول 

إدارة الجنسیة والھجرة األمریكیة أنھ من المسموح لك الحصول على اآلتي: 

الخاص بوالیة كالیفورنیا  Medi-Calكال" -التامین الصحي "مدي ■
 .)Medi-Cal(لمزید من المعلومات عنھ اطلب نشرة حقائق عن 

 Covered Californiaالتأمین الصحي العام المعروف باسم  ■

 الرعایة الصحیة الحكومیة األخرى ■

الھجرة في  بخصوصمن الممكن أن تواجھ مشكلة   ھناك استثناء واحد:
نفقات رعایتك الصحیة الطویلة األجل قد دفعت الحكومة كانت حالة ما إذا 

  في دار تمریض أو مستشفى أمراض عقلیة.

ماذا لو حصلت على أنواع أخرى 
 من المساعدة الحكومیة؟

ال من المسموح لك الحصول على المساعدة الحكومیة األخرى التي 
والخدمات التي یمكنك الحصول علیھا   في شكل مبالغ نقدیة. تكون
  تشمل:

 (طوابع إعانة غذائیة) CalFresh معونات "كال فریش" ■

"دبلیو الختصارمعونات غذائیة تكمیلیة لألمھات والرضع واألطفال المعروفة با ■
 WICآي سي" 

 وجبات اإلفطار والغداء المدرسیة ■

 ماذا لو حصلت على إعانات نقدیة؟
 :النقدیةالرعایة االجتماعیة  تشمل 

 SSIدخل الضمان التكمیلي المعروف باالختصار "إس إس آي"  ■

وھو برنامج رعایة اجتماعیة  CalWORKSبرنامج "كال وركس"  ■
في والیة كالیفورنیا لتقدیم المساعدة النقدیة والخدمات األخرى 

 GAالمساعدة العامة، المعروفة باالختصار  ■

اإلعانات یمكن أن یحول دون حصولك على البطاقة إن الحصول على ھذه 
ولكن ھذا ال   الخضراء (اإلقامة القانونیة الدائمة)، ویعتمد ھذا على وضعك.

اإلعانات النقدیة یمكنھم  تلقونیتم تلقائیا، حتى أن بعض المھاجرین الذین ی
ما ھو في غایة األھمیة أن تجیب لكن والحصول على البطاقات الخضراء.  

فإذا لم تجاوب على األسئلة بصدق وأمانة   األسئلة بكل صدق وأمانة.على 
 فقد ینتھي بك أن تقع في مشكلة بخصوص وضعك كمھاجر.    

یكون الحصول على المعونة النقدیة مقبوال  حیث االستثناءاتثمة بعض 
على البطاقات  كیؤثر سلبا على وضعك كمھاجر أو إمكانیة حصول ولن

: الالجئین، طالبي اآلتي ستثناءات تـُطبـّق علىالخضراء.  وھذه اال
اللجوء، وبعض ضحایا الجرائم أو العنف األسري أو االتجار بالبشر.  

بالموقع اإللكتروني التالي: كاملة االستثناءات الویمكنك إیجاد قائمة 
www. uscis.gov/green-card/green-card-processes-

and- procedures/public-charge   

إذا كنت بحاجة إلى المعونة النقدیة أو الرعایة في دار تمریض أو 
 مستشفى لألمراض العقلیة فمن األفضل لك االتصال بمحاٍم.

على معلومات سریة عن العبء مجانا یمكنك االتصال بمركز المستھلك للرعایة الصحیة والحصول ھل لدیك مزید من األسئلة؟  
، الموجود في منطقتك فیمكنك HCA، المعروف باالختصار في مجال الصحةالعام.  ولمعرفة المزید عن برنامج تحالف المستھلكین 

 .3536-805-888-1 :الوالیةرقمھ المجاني على مستوى   على   HCAاالتصال ھاتفیا ببرنامج 

http://www/
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