
 تقترح إدارة ترامب إجراء تغییرات إلى قانون یمكن أن یؤثر حصول
 بعض المھاجرین إلى الرعایة الصحیة، التغذیة ، أو فوائد اإلسكان.

التغییر المقترح عن قانون "عالة على المجتمع" ھو ھجوم قاٍس آخر 
 على العائالت المھاجرة، إجبارھم على االختیار بین صحتھم ومستقبلھم

 في ھذا البلد.

ما تحتاج 
لمعرفتھ عن 
قاعدة "عالة 
على المجتمع":

أھم 6 نقاط یجب معرفتھا:
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ما ھي قاعدة "عالة على المجتمع"؟ قاعدة "عالة على المجتمع" 
ھو اختبار تستخدمھ الحكومة األمریكیة لتحدید ما إذا كان 

المھاجرون الذین یتقدمون بطلب للحصول على البطاقات الخضراء
(Green Card) یصبحون معتمدین على الحكومة كمصدر 

رئیسي لدعمھم. في الماضي، تم تطبیق القاعدة بشكل ضیق للغایة - 
رفض البطاقات الخضراء لألشخاص الذین یستخدمون المزایا 

النقدیة أو الرعایة المؤسسیة طویلة األجل. لكن إدارة ترامب تقترح 
توسیع قائمة الفوائد التي یمكن استخدامھا ضد المھاجرین المتقدمین 
للحصول على البطاقة الخضراء. لمزید من المعلومات حول الفوائد 

التي یتم تضمینھا اآلن ، اذھب إلى: 
http://bit.ly/publicchargeTN

ال یتأثر الجمیع بالقاعدة المقترحة: إذا كنت مواطًنا أمریكًیا أو 
حامل بطاقة خضراء أو الجًئا رسمیا ، فلن تنطبق علیك القاعدة. 
بالنسبة لجمیع حاالت الھجرة األخرى ، من المھم أن تتشاور مع 
محامي موثوق بھ قبل اتخاذ أي قرارات بشأن المنافع العامة التي 

تتمتع بھ قانونًیا.

ھذا مجرد اقتراح ، لم تتغیر القاعدة 
بعد: یجب أن تخضع القاعدة لفترة 
تعلیق عام مدتھا 60 یوًما ، ویجب 

على إدارة ترامب مراجعة جمیع 
التعلیقات قبل تنفیذ القاعدة. تبدأ فترة 

60 یوًما األربعاء 10 أكتوبر.

تغییر القاعدة المقترح یتطلع إلى 
المستقبل: ستنظر القاعدة المقترحة 

فقط في الفوائد التي یتم استخدامھا بعد 
سریان القاعدة. لذلك ، قد ال یكون 

ھناك أي جانب إیجابي االنسحاب من 
المنافع العامة اآلن.

إرسال التعلیقات العامة: سیكون 
أمامنا 60 یوًما لتقدیم التعلیقات بعد 

إقرار القاعدة. ترقبوا لمزید من 
المعلومات حول كیفیة تقدیم 
التعلیقات العامة والدفاع عن 

العائالت المھاجرة.

تحدث مع محامیك: إذا كانت لدیك أسئلة حول القاعدة أو تعتقد 
أنك قد تتأثر منھا ، تحدث إلى محام موثوق بھ. تحتاج العائالت 

إلى اتخاذ قرارات فردیة بناءً على ظروفھا الفریدة. إذا كنت 
بحاجة إلى إحالة ، اتصل بـ "تحالف حقوق المھاجرین والالجئین 
 Tennessee Immigrant and Refugee)"في تینیسي

Rights Coalition) على الرقم 615.414.1030

http://bit.ly/publicchargeTN

