aিভবাসী পিরবারেদর সুরিkত করা
আমােদর ভিবষ েতর unিতসাধন
aিভবাসী eবং তােদর পিরবারেদর সােথ িকভােব পািbক চােজর
(Public Charge) িবষেয় আেলাচনা করা যায়
ei িবষয় েত aিভবাসী জনেগা ীর সােথ কেথাপকথেনর সময় pােটিkং iিমেgn ফ ািমিলজ ক ামেপেনর (Protecting Immigrant
Families Campaign) pধান বাতা eবং আেলাচ িবষেয়র পরামেশর সংিkpবণন আেছ৷

দয়া কের য কােনা বা সব pধান বাতার সােথ মৗিলক বাতাটা ব বহার করেবন৷ বাতার পের pধান বাতাগুিলর সােথ সাম স রেখ
আেরা িবsািরত কথাবাতার িবষয় জানােনা হেয়েছ৷
পাটনাররা তােদর িনজs সংগঠেনর িচ পt eবং সামািজক গা ীেক িবজি ত করার রণেকৗশেলর সােথ সুসম স করেত - মৗিলক
বাতার িবেশষ শbাথসেমত- য কােনা বাতা িনঃসে ােচ মানানসi কের িনেত পাের৷ uদাহরণsরূপ, কেথাপকথেন াm (Trump)
pশাসেনর psািবত পািbক চােজর নীিতেত পিরবতেনর সmাব পিরণােম দিরdতা eবং kু ধা বা ার uেlখ আেছ, তেব আপনার সংগঠন
যিদ sাs সমস া িনেয় কাজ কের, তাহেল আমরা আপনােক পরামশ দব য “sােs র aপূণ pেয়াজন” বা ঐ সমস ার িবষেয় আপনার
সংগঠেনর পছnমত ভাষা ব বহার করেত পােরন৷
ei সমস ার aেপkাকৃ ত িবsািরত বণনা, যখােন পািbক চােজর ব াপাের আেলাচনা করা হেয়েছ, সাহায সংsান িহসােব eখােনo পাoয়া
যােব: www.nilc.org/exec‐orders‐and‐access‐to‐public‐programs/.

pধান বাতা
মূল বাতা
• আপিন eকা না, eখনo মাকািবলা করার সময় আেছ৷
aন ান pধান বাতা
• iu.eস.-eর পিরিধমেধ পািbক চােজর িসdােnর নীিতেত eখনo পিরবতন করা হয়িন৷
• psাবটা eখনo খস ারূেপ আেছ৷ eটা পাs করা হেল, ফেডরাল eেজিnর eটা sীকার কের িনেত হেব eবং ei িবষেয় মnেব
utর িদেত হেব৷ চূ াn রূপায়ন না হoয়া পযn eটা কাযত pেয়াগ করা হেব না, তােত আেরা সময় লাগেব৷
• সব aিভবাসীেদর পািbক চােজর পরীkা িদেত হেব না৷
• ei পরীkায় ব িkিবেশেষর সবরকম পিরিsিত িবেবচনা করা হেব, তার না-সূচক কারণ বনাম iিতবাচক কারণগুিল িবচার করা
হেব৷
• psািবত িনয়েমর চূ াn রূপ দoয়া হেল, ঐ সমেয়র আেগ ব বহার করা (দীঘকালীন পিরচযা ছা া) নগদিবহীন সুিবধা
িবেবচনা করা হেব না৷ eখন সুিবধা ব বহার করেল আপিন বা আপনার পিরবােরর সদস রা ভিবষ েত আেরা সুs, সবল, eবং
আেরা চাকির পাoয়ার যাগ হেয় uঠেত পারেব৷
• যারা sাs িনরাপtা িবমা, খাদ পুি , আিথক সমথন, বা aন ান সাবজনীন সুিবধা পায় বা তার আেবদন কের ফেডরাল eবং
রােজ র আiন তােদর গাপনীয়তা সুরিkত কের রােখ৷
• আপনার পিরবােরর জন সবেচেয় সরা িসdাn নoয়ার সময় সাহায চেয় িনন eবং সmব হেল, আপনার পিরিsিতর ব াপাের
eকজন iিমেgশন a াটিন বা বাড aফ iিমেgশন a াপীে সর (Board of Immigration Appeals) aনুেমািদত pিতিনিধর
সােথ পরামশ কের িনন৷
7 aগাs, 2018

আেলাচ িবষয়
আপিন eকা না৷ াm pশাসেনর পিরকিlত পািbক চাজ িনয়েমর ফেল aিভবাসী পিরবারেদর বাধ হেয় তােদর pেয়াজন eবং তােদর
িpয়জনেদর মেধ থেক eক েক বেছ িনেত হেব৷ তার ফেল হঠাt য দিরdতা, kু ধা eবং aন ান সামািজক সমস া দখা দেব তােত
কেয়ক িমিলয়ন মানুষ িবপদgs হেব, সটা সারা দেশর জন িবপjনক৷
eখনo মাকািবলা করার সময় আেছ৷ সারা দেশর লাক ােmর িবরুেd eকেজাট হেয় পািbক চােজর নীিত পিরবতেনর ei
aপমানজনক psােবর মাকািবলা করেছ৷ পািbক চােজর নীিতেত psািবত পিরবতেনর pিতবাদ করেত sাs , খাদ পুি , আিথক সুেযাগ,
eবং সামািজক ন ায়িবচােরর জগেতর aন তম কণধাররা ঐক বd হেয়েছন৷ ei aপমানজনক নীিতর িবেরািধতা করেত তারা সংবাদ
মাধ মেক সতক করেছন, নীিত িনধারকেদর সােথ কাজ করেছন eবং আপনােদর মত সমাজেগা ীর সােথ eকt হেcন৷ আপনােদর
কািহনী আমােদর সােথ শযার কের, পিরকিlত পািbক চােজর িনয়ম pকািশত করা হেল তােত মnব কের eবং আপনার জন য ei
সমস া গুরtু পূণ তা আপনােদর িবধায়কেক জািনেয় আমােদর সােথ যাগ িদন!

iu.eস.-eর পিরিধমেধ পািbক চােজর িসdােnর িনয়েম eখনo পিরবতন করা হয়িন৷
যিদo িবেদেশ মাটামূ ভােব iu.eস. কনসুেলট পািbক চাজ পরীkা শুরু কের িদেয়েছ, তেব যারা িবেদশ থেক iu.eস.-e pেবেশর
চ া করেছন বা যােদর আেবদন pিkয়াকরেণর জন িবেদশ যেত হেব শুধু তােদর kেt eiসব পিরবতন pেয়াগ করা হেc৷
iu.eস.-িsত iu.eস. িস েজনিশপ a াn iিমেgশন সািভেসেসর [U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)]
যসব gীন কাড আেবদন pিkয়াকরণ কের তােত পািbক চােজর িনয়েম পিরবতন হয়িন৷

psাবটা eখনo খস ারূেপ আেছ৷ চূ াn রূপায়ন না হoয়া পযn eটা কাযত pেয়াগ করা হেব না, তােত আেরা
সময় লাগেব৷ াm pশাসন eখনo ei িনয়েমর psাব রােখিন৷ আমরা শুধু aসmূণ খস া দেখিছ৷ যিদ pশাসন ei িনয়ম
pকািশত কের, তাহেল সরকার ei িনয়েম চূ াn রূপ দoয়ার আেগ আiনত আমরা সবাi pিতবাদ করার সুেযাগ পাব৷
ei িনয়েমর িবষেয় মnব গুিল জমা হেয় যাoয়ার পর, পুনিবচার pিkয়ায় কেয়ক মাস সময় লাগেত পাের৷ বsত কেয়কটা psািবত
িনয়ম কখেনা কখেনা চূ াn রূপ পায় না৷ যিদ ei িনয়েমর চূ াn রূপায়ন হয়, তাহেলo সi চূ াn সংsরণ pকািশত করার পর সটা
কাযকর করেত বশ কেয়ক সpাহ eমনিক মাসo লাগেত পাের৷

আiনী ধারায় কেয়ক pকােরর aিভবাসীেদর পািbক চাজ পরীkা থেক রহাi দoযা হয়৷ aব াহিত পাoয়া aিভবাসীেদর
মেধ eরা গণ হয়: শরণাথ ; আ য়pাথ ; মানুষ পাচার, পািরবািরক সিহংসতা বা aন ান গুরত
ু র aপরােধর কবল থেক রহাi পাoয়া
মানুষ (T বা U visa িভসা আেবদক/ধারক); VAWA sয়ং আেবদনকারী; িবেশষ apাpবয়s aিভবাসী; বnীদশা থেক iu.eস.-e
মুিkpাp কেয়কজন; eবং যসব gীন কাড ধারক iu.eস. নাগিরকতার আেবদন করেছন৷ পিরকিlত িনয়ম চূ াn রূপায়ন করা হেলo
ei দলগুিলেক পািbক চাজ পরীkাধীন রাখা হেব না৷

পািbক চাজ পরীkায় না-সূচক কারণ বনাম iিতবাচক কারণগুিল িবচার করা হয়৷ আপিন ভিবষ েত পািbক চাজ হেয়
uঠেত পােরন িকনা সi িসdাn িনেত িগেয় aিভবাসন কমকতােদর আপনার সব পিরিsিত িবেবচনা কের দখেত হেব৷ তােত আেছ
আপনার বয়স, sাs , uপাজন, সmিt, সংsান, িশkা/দkতা, আপনার য পিরবােরর gাসাcদেনর দািয়t িনেত হেব eবং য পিরবার
আপনােক সাহায করেব৷ কােনা sনসর যিদ আপনােক সাহায করার pিত িত িদেয় সাহােয র হলফনামা (বা চু িk) ত sাkর কেরন
তারা সটাo িবেবচনা কের দখেব৷ য কােনা না-সূচক কারেণর িবরুেd iিতবাচক কারণগুিলেক গণ করা হেব৷
যিদ ei িনয়েমর চূ াn রূপ দoয়া হয়, িনয়মটা কাযত বলবt হoয়ার আেগ আপিন সময় পােবন
ফাঁস হেয় যাoয়া পিরকিlত psাবমত, eর আেগ য সুিবধাগুিল পািbক চাজ িনণেয়র পিরিধর বাiের িছল ( যমন Medicaid eবং
SNAP সািpেমnাল িনuি শন a ািসেsn pাgাম ( Supplemental Nutrition Assistance Program) ঐসব সুিবধা যিদ চূ াn
িনয়ম pকািশত করার 60 িদন পের নoয়া হয় শুধু তাহেল সুিবধাগুিল িবেবচনা করা হেব৷ eখন eiসব সুিবধা সd বহার করেল
আপিন বা আপনার পিরবােরর সদস রা ভিবষ েত আেরা সুs, সবল eবং আেরা চাকির পাoয়ার যাগ হেয় uঠেত পারেব৷ পিরবারেদর
িবেশষ পিরিsিত aনুসাের তােদর s s িনণয় িনেত হেব৷
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যারা sাs িনরাপtা িবমা, খাদ পুি , আিথক সমথন, বা aন ান সাবজনীন সুিবধা পায় বা তার আেবদন কের,
ফেডরাল eবং রােজ র আiন তােদর গাপনীয়তা সুরিkত কের রােখ৷ সাবজনীন pাgােমর আেবদেন, পিরবােরর যারা

আেবদন করেছন না তােদর aিভবাসেনর পিরিsিতর িবষেয় তেথ র aনুেরাধ করা uিচত না৷ কেয়কটা ব িতkম ছা া, শুধু pাgাম
পিরচালনা করার জন সুিবধাpদানকারী সংsােদর aন ান সরকাির সংsার সােথ তথ শয়ার করা uিচত৷ আপিন শুধু pেয়াজনমত
তথ জানােত পােরন eবং সাবজনীন সুিবধার আেবদন পূরণ কের দoয়ার সময় বা কােনা সরকাির সংsার সােথ কাজ করার সময়
আপনার কােনা aসত জানােনা uিচত না৷

আপনার পিরবােরর জন সবেচেয় সরা িসdাn নoয়ার ব াপাের সাহায চেয় িনন eবং সmব হেল, আপনার
পিরিsিতর ব াপাের eকজন iিমেgশন a াটিন বা বাড aফ iিমেgশন a াপী স BIA‐aনুেমািদত pিতিনিধর সােথ
পরামশ কের িনন৷ সারা দেশর aিধবkা eবং sাs o সামািজক পিরেষবা pদানকারীরা পািbক চােজর িনয়েমর ব াপাের সতক

নজর রাখেছন৷ aেনক sানীয় নতারা দুি nাgs পিরবারেদর িবনামূেল বা কম দােম aিভবাসেন সাহায করেত পাের৷ আiনী সাহায
eবং পরামশ দয় eমন sানীয় মুনাফাহীন সংগঠনেদর সnান করার জন আপিন ei aনলাiন ডায়েরkাির ব বহার করেত পােরন:

https://www.immigrationlawhelp.org/.
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