الت تنهض
حماية األرس المهاجرة ي
بمستقبلنا

/

كيفية التحدث مع المهاجرين وأرستهم عن العبء العام

يلخص موجز هذه القضية رسائل حملة حماية أرس المهاجرين ،ونقاط الحوار الموىص بها عند التواصل مع جاليات
المهاجرين.
ُ
ي ى
رج استخدام الرسالة الرئيسية مع أي من الرسائل المهمة أو جميعها .ويتبع هذه الرسائل مجموعة واسعة النطاق من نقاط
الت تتوافق مع الرسائل المهمة.
الحوار ي

يجب أال يتدد أي من ر
الشكاء يف صياغة أي من هذه الرسائل — بما يف ذلك الصياغة المحددة للرسالة الرئيسية — وذلك
تشت نقاط الحوار إىل
حت تناسب رسائل منظمتهم واستاتيجية المشاركة المجتمعية الخاصة بهم .فعىل سبيل المثال ،ر
الت اقتحتها إدارة ترامب عىل سياسة العبء
زيادة معدالت الفقر والجوع باعتبارهما ضمن العواقب المحتملة
ر
للتغيتات ي
غت
العام ،ولكن إذا كانت منظمتك تعمل عىل المشكالت الصحية ،فنحن نشجعك عىل إضافة "احتياجات صحية ر
ُمستوفاة" أو اللغة المفضلة لمنظمتك فيما يتعلق بالمشكلة.
ا
ويتوفر كذلك الموجز ر
األكت تفصيًل للقضية ،والذي يتناول العبء العام كمصدر عىل:
.www.nilc.org/exec-orders-and-access-to-public-programs/
الرسائل المهمة
الرسائل الرئيسية
َ
لست وحدك ،وما يزال هناك وقت للتصدي لهذا القانون.
•

رسائل أخرى مهمة
الت تم اتخاذها داخل الواليات المتحدة األمريكية حت اآلن.
• لم ر
تتغت السياسات الخاصة بقرارات العبء العام ي
مشوع قرار .وما أن يتم ر
• ما يزال القانون المقتح ر
نشه ،يجب عىل الوكالة الفيدرالية قبول المالحظات الواردة عليه والرد عليها.
ً
ً
ً
ً
ولن يتم تنفيذه إال بعد أن يصبح قانونا نهائيا ،األمر الذي سيستغرق وقتا إضافيا.
• ال يخضع جميع المهاجرين إىل اختبار العبء العام.
أي من
• ينظر االختبار عىل جميع ظروف األشخاص ،ويوازن ربي العوامل اإليجابية يف مقابل ٍ

العوامل السلبية.

ً
الت تم استخدامها من
• إذا أصبح القانون المقتح
نهائيا ،فلن يتم النظر يف المزايا ر
غت النقدية (بخالف الرعاية طويلة المدة) ي
ا
ر
ً
قبل .يمكن أن يساعدك استخدام المزايا حاليا يف أن تتمتع أنت أو أفراد عائلتك بصحة وقوة أفضل وتصبح أكت تأهيال
للتوظيف يف المستقبل.
وقواني الواليات خصوصية األشخاص الذين يتقدمون بطلب أو يحصلون عىل تغطية نفقات
القواني االتحادية
تحم
•
ر
ر
ي
الرعاية الصحية أو التغذية أو الدعم االقتصادي أو أي مزايا عامة أخرى.

محام مختص يف شئون الهجرة أو
• احصل عىل المساعدة يف تحديد ما هو األفضل لعائلتك ،ويمكنك ،إن استطعت ،استشارة
ٍ
ّ
ممثل معتمد من مجلس االستئناف المتعلقة بقضايا الهجرة حول وضعك.
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نقاط الحوار
سيجت ر
لست وحدك.
مشوع القانون الذي أصدرته إدارة ترامب الخاص بالعبء العام األرس المهاجرة عىل االختيار ما ربي
ر
الكبتة يف معدالت الفقر والجوع والمشاكل
وبي األشخاص الذين يحبونهم .وستؤثر الزيادة
ر
الت هم بحاجة إليها ر
األشياء ي
ً
الماليي ،مما يجعل هذا األمر تهديدا للدولة بأرسها.
االجتماعية األخرى عىل
ر
ما يزال هناك وقت للمكافحة ضد هذا القانون .يقف الناس من جميع أنحاء الدولة يف وجه ترامب ويحاربون هذا المقتح
لتغيت سياسة العبء العام .تتحد األصوات الرائدة يف مجاالت الصحة والتغذية والفرص االقتصادية والعدالة
التعسف
ر
ي
ُ
ر
.
فه تدق ناقوس الخطر يف وسائل اإلعالم ،وتشك
العام
العبء
لسياسة
حة
المقت
ات
التغيت
معارضة
ف
االجتماعية
ر
ي
ي
صناع السياسات ،وتحشد جاليات مثل جالياتكم لمكافحة هذه السياسة التعسفية .انضم إلينا يف مشاركة قصتك ،وتقديم
مشوع قانون العبء العام ،واجعل ر
نش ر
المالحظات بمجرد ر
مشعيك يدركون أنك تكتث لهذه القضية!
ر ن
الت تم اتخاذها داخل الواليات المتحدة األمريكية حت اآلن .وبينما
تتغي
لم ر
القواني الخاصة بقرارات العبء العام ي
التغيتات سوى عىل
بدأت القنصليات األمريكية يف الخارج بتطبيق اختبار العبء العام عىل نطاق أوسع ،لم تنطبق هذه
ر
األفراد الذين يسعون للدخول إىل الواليات المتحدة .من الخارج أو من يجب عليهم الذهاب إىل الخارج للنظر يف طلباتهم.
الت تنظر فيها خدمات المواطنة والهجرة
تتغت
لم ر
ر
قواني العبء العام فيما يتعلق بطلبات الحصول عىل البطاقات الخضاء ي
يف الواليات المتحدة األمريكية (.)USCIS

ً
ً
ً
ما يزال القانون نف شكل ر
نهائيا ،األمر الذي سيستغرق وقتا إضاف ًيا .يف حقيقة األمر،
مشوع قرار .ولن يتم تنفيذه حت يصبح قانونا
ي
غت مكتملة .إذا قامت اإلدارة ر
لم تقتح إدارة ترامب القانون حت اآلن .حيث لم َنر حت اآلن سوى ر
بنش القانون ،فإن
مشوعات قرار ر
ً
للتعبت عن آرائنا المعارضة للقانون قبل أن تضع الحكومة الصيغة النهائية للقانون.
جميعا الفرصة
القانون يتيح لنا
ر

وما أن يتم تقديم المالحظات الخاصة بالقانون ،قد تستغرق عملية المراجعة عدة أشهر .يف حقيقة األمر ،لم يتم
الت تم اقتاحها .إذا تم وضع الصيغة النهائية للقانون ،فقد ال يصبح ساري
وضع الصيغة النهائية لبعض
ر
القواني ي
المفعول إال بعد مرور عدة أسابيع أو أشهر من ر
نش الصيغة النهائية.
يتم إعفاء بعض المهاجرين بموجب القانون من اختبار العبء العام .ويشمل المهاجرون المعفيون:
طالت
ر
الالجئي أو ر ي
تأشتة الواليات
الخطتة (
غتها من الجرائم
اللجوء أو
المتقدمي للحصول عىل ر
ر
الناجي من االتجار أو العنف المت يىل ،أو ر
ر
ر
ُ
ّ
ضي لإلتجار ر
ومقدم االلتماسات الذاتية فيما يتعلق بقانون مكافحة
)
حامليها
أو
بالبش
عر
الم
أو
المهاجرين
لغت
المتحدة ر
ر
ي
ر
الخاصي ،وبعض األشخاص الذين خرجوا بإطالق رساح مشوط يف الواليات
العنف ضد المرأة ،واألحداث المهاجرين
ر
وحامىل البطاقة الخضاء ممن يتقدمون بطلب للحصول عىل المواطنة األمريكية .وحت إذا تم االنتهاء
المتحدة األمريكية،
ي
من صياغة الئحة ر
مشوع القرار ،فلن تخضع هذه الجماعات الختبار العبء العام.

يوازن اختبار العبء العام ر ن
بي العوامل اإليجابية والعوامل
مسؤوىل الهجرة النظر يف جميع أحوالك عند تحديد ما إذا كان
السلبية .يجب عىل
ً ي
ً
من المحتمل أن تشكل عبئا عاما يف المستقبل .ويشمل ذلك عمرك وصحتك ودخلك وأصولك ومواردك وتعليمك /
ّ
الت ستدعمك .يجوز أن ينظروا كذلك ما إذا كان الكفيل قد وقع عىل إفادة
الت يجب أن تدعمها والعائلة ي
مهاراتك واألرسة ي
.
خطية مشفوعة بقسم (أو عقد) باإلعالة يعد فيها بتقديم الدعم المادي لك يمكن الموازنة ربي العوامل اإليجابية وأي
عوامل سلبية.
ن
الكاف للترصف قبل بدء دخول القانون ر ن
حي التنفيذ .لن يتم النظر يف
إذا تم وضع الصيغة النهائية للقانون ،فسيكون لديك الوقت
ي
ً
الت كانت مستبعدة سابقا من قرار العبء العام (مثل برنامج المعونة الطبية وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية )SNAP
المزايا ي

2

ً
إال إذا تم الحصول عىل هذه المزايا بعد مرور ً 60
ر
يوما من ر
الت
نش القانون
ي
النهائ ،وذلك استنادا إىل مقتحات مشوع القرار اي
حاليا ف أن تتمتع أنت أو أفراد عائلتك بصحة وقوة أفضل وتصبح ر
تم تشيبها .يمكن أن يساعدك استخدام المزايا ً
أكت تأهيال
ي
للتوظيف ف المستقبل .تحتاج األرس إىل اتخاذ قرارات فردية ا
بناء عىل ظروفها الفريدة.
ي
ر ن
ر ن
وقواني الواليات خصوصية األشخاص الذين يتقدمون بطلب أو يحصلون عىل تغطية نفقات الرعاية
القواني االتحادية
تحم
ي
اليامج العامة األخرى .يجب أال تطلب الطلبات المقدمة
الصحية أو المساعدة الغذائية أو الدعم االقتصادي أو المساعدة من ى
المتقدمي يف األرسة .يجوز أن تشارك وكاالت اإلعانة المعلومات
لغت
التامج العامة معلومات حول وضعية الهجرة ر
للحصول عىل مزايا ر
ر
مع الوكاالت الحكومية األخرى فقط ألغراض إدارة برامجها ،عدا استثناءات محدودة .يمكنك تقديم المعلومات الضورية فقط ،وال
ر
شء عند استكمال طلبات الحصول عىل اإلعانات العامة أو التعامل مع أي وكالة حكومية.
يجب أن تقوم بتحريف ي
ن
ن
محام مختص يف شئون الهجرة أو
احصل عىل المساعدة يف تحديد ما هو األفضل لعائلتك ،ويمكنك ،إن استطعت ،استشارة
ٍ
ّ
ممثل معتمد من مجلس االستئناف المتعلقة بالهجرة حول وضعك .يقوم المدافعون ومقدمو الخدمات الصحية واالجتماعية يف
جميع أنحاء الدولة ر
المحليي مساعدة العائالت المعنية يف الحصول عىل
باإلرساف عىل قانون العبء العام .يمكن للعديد من القادة
ر
وئ للبحث عن المنظمات المحلية
مساعدة مجانية أو منخفضة التكلفة فيما يتعلق بالهجرة .يمكنك استخدام هذا الدليل اإللكت ي
الت تقدم المساعدة القانونية والمشورة.https://www.immigrationlawhelp.org/:
ر
غت الربحية ي
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