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 سوال و جواب در مورد قانون جدید
Public Charge  

 

؟وجود نداشت آیا این قانون قبال   

  

توسعه پیدا کرده است ۲۰۲۰فوریه  ۲۴بله، این قانون قبال هم بوده ولی از تاریخ    

  

محسوب میشود؟یا سربار   Public Charge چه کسی 

 

های دولتی شود، سربار محسوب میشود و طبق قانون، کسی که سربار کمکهر کسی که احتمال دارد در آینده وابسته به 

 محسوب شود، درخواستش برای گرفتن گرین کارت رد میشود

  

  قانون جدید چیست؟

 

ماه استفاده کرده  ۳۶ماه در طول مدت  ۱۲قانون جدید میگوید، اگر فردی از یک یا چند کمک دولتی برای بیشتر از در کل 

مدل کمک دولتی در یک ماه )به طور همزمان( استفاده کرده باشید،  ۲سربار محسوب میشود. مثال اگر شما از باشد، آن فرد 

ماه استفاده از کمک دولتی محسوب میشود ۲این در واقع به اندازٔه    

  

کمک دولتی محسوب میشوند؟ هاییکمک چه   

  

Supplemental Security Income (SSI) 

Temporary Assistance to Needy Families (TANF) 

State cash general assistance programs 

Medicaid (with certain exclusions) 

Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP (food stamps) 

Section 8 housing: Housing Choice Voucher and Project-Based Rental Assistance 

Federal public housing 

 

اگر شما از هر یک از کمکهای باال استفاده کرده باشید این نکتٔه بسیار منفی برای پروندٔه گرین کارت شما محسوب خواهد 

 شد

 

 آیا استثنایی برای کمکهای دولتی در قانون جدید وجود دارد؟

  

 بله. اگر شما از کمکهای زیر استفاده میکنید، مشکلی برای پروندٔه گرین کارت شما پیش نمیاید

WIC (Women, Infants, and Children) 

Nutrition programs 

CHIP (Children’s Health Insurance Program)  

School lunches  

Food Banks  

Shelters 

State and local health care programs  



  

مستثنا هستند؟چه کسانی از قانون جدید    

 

ندپروندٔه گرین کارت خود را فایل کرده ا  ۲۰۲۰فوریه  ۲۴افرادی که قبل از تاریخ    -1 

            و پناهندگان هارفوجی 2- 

 3- مترجمهای افغان و عراقی که با  ویزای خاص وارد آمریکا شده اند 

ندابرخی از افرادی که قربانی جرم و یا قاچاق انسانی بوده   -4 

Special Immigrant Juveniles -5 

 6- افرادی که ادارٔه مهاجرت به آنها در مورد اعمال قانون جدید ویور داده است

 

گیرد؟سرباربودن در نظر می را برای تشخیص ییهاافسر مهاجرت چه فاکتور  

گیردکند، در نظر میفاکتور را در مورد شخصی که برای گرفتن گرین کارت اقدام می ۵افسر مهاجرت طبق قانون جدید،   

 1- سن

 2- وضعیت سالمتی

 3- وضعیت فامیلی

 4- دارایی ها، منابع، و وضعیت مالی

 5- تحصیالت و مهارت ها

 

زی تبدیل کرده استهای دیگر به سیستمی امتیادر واقع قانون جدید، سیستم مهاجرت به آمریکا را مثل خیلی کشور  

 

 آیا فورم جدیدی به پروسه اپلیکشن گرین کارت اضافه شده است؟

 

جدیدی است که همٔه افرادی که در داخل آمریکا اقدام به گرفتن گرین کارت میکنند باید تهیه کنند. این  فورم ۹۴۴ بله. فورم

فاکتوری که در باال گفت شد )سن، وضعیت سالمتی،  ۵صفحه دارد و سواالت بسیار دقیق و کاملی در مورد   ۱۸فورم 

 .رت ها( در بر داردوضعیت فامیلی، دارا یی ها، منابع، و وضعیت مالی، تحصیالت و مها

 

 که تا به حال به ادارٔه مهاجرت میفرستادیم چی؟( ۸۶۴های ساپورت مالی )فورم پس فورم

 

های منفی فردی که برای گرین کارت اقدام میکرد را های فامیلی تمام امتیازساپورت مالی( در پرونده) ۸۶۴تا به حال فورم 

همسر، فرزند، یا پدر و مادر فرد، در داخل آمریکا از شرایط مالی خوبی از بین میبرد و فقط الزم بود نشان دهیم که 

برخوردار هستند. طبق قانون جدید، فورم ساپورت مالی از طرف اقوام در کل پروندٔه شما فقط یک امتیاز مثبت محسوب 

  .تمیشود. دیگر فورم ساپورت مالی به خودی خود برای قبول شدن پروندٔه گرین کارت شما کافی نیس

این به این معنی است که از این به بعد گرفتن گرین کارت خصوصا برای پدر و مادر بسیار مشکل تر خواهد بود، چون آنها 

سن باال دارند، معموالً زبان انگلیسی خوب نمیدانند، معموالً مشکل سالمتی دارند، و معموالً در سنی نیستند که در آمریکا 

  .قادر به کار باشند

 

  های دولتی استفاده کرده ام. آیا گرین کارت من رد میشود؟ک من از کم

 

شده در باال(.  گفتهفاکتور  ۵های مهاجرت شرایط کلی شما را به عنوان یک مهاجر بررسی میکنند )لزوما نه. افسر

  .های منفی شما را در ترازو میگذارند و راجع به پرونده تصمیم میگیرندهای مثبت شما و فاکتورفاکتور

 

 های دیگری را هم میتواند برای تصمیم گیری در نظر بگیرد؟فاکتور ذکر شده در باال فاکتور ۵آیا افسر مهاجرت غیر از 

. مثال اگر شما دانشجو هستید ولی دانشجوی تمام دشما ببینند را میتوانند در نظر بگیرنبله. آنها هر شرایط دیگر منفی که در 

  .وقت نیستید؛ یا اجازٔه کار دارید، ولی کار نمیکنید. افسر مهاجرت میتواند همٔه این شرایط را به ضرر شما حساب کند



 ویزایمن داخل آمریکا نیستم. در حال حاضر ساکن ایران هستم و از طریق سفارت آمریکا در ترکیه قرار است اقدام برای 

  مهاجرت کنم. آیا قانون جدید شامل حال من هم میشود؟

با مدارک گسترده دیگری را پر کرده و  جدیدباید فورم  ۹۴۴بله این قانون شامل حال شما هم میشود. ولی شما به جای فورم 

  .به سفارت بفرستید و برای مصاحبه با خود ببرید که نشان دهید شما در آمریکا سربار نخواهید بود

 

  کنن هم میشود؟شان اقدام میآیا قانون جدید شامل کسانی که برای تبدیل یا تمدید ویزاهای غیر مهاجرتی

 

ید و در صدد تبدیل ویزای تان به ویزای کار هستید، یا در آمریکا با بله. به عنوان مثال، اگر شما دارای ویزا دنشجویی هست

های دولتی ذکر شده در این ویزای کار مشغول به کار هستید ولی در صدد تمدید ویزای کارتان هستید، استفاده از کمک

ندارید. این فورم فقط مخصوص  ۹۴۴به تنظیم و فایل کردن فورم  یازینقانون به ضرر پروندٔه شما خواهد بود. ولی شما 

  .افرادی است که برای اخذ گرین کارت اقدام میکنند

 

 نتیجه گیری:

با تصویب و اجرای قانون جدید، اقدام برای پروندٔه گرین کارت چه از داخل آمریکا و چه از طریق سفارت در خارج از  

قبل شده است. مدارک بسیار بیشتری جهت اثبات شایستگی برای دریافت گرین کارت باید به ادارٔه آمریکا بسیار پیچده تر از 

ها فرستاده شود. این مدارک باید قبل از صدور به ادارٔه مهاجرت یا سفارت، به صورت دقیق انتخاب مهاجرت و سفارت

کند چون حجم گرین کارت را طوالنی تر می شوند، و مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند. همین موضوع پروسه اپلیکشن

مدارکی که شما باید تهیه کنید )از حسابهای بانکی گرفته تا مدارکی که باید از کردیت کارت کمپانی و شرکت بیمه و غیره 

 .تهیه کنید( بسیار زیاد است

دفتر ما تماس بگیرید تا از صحت لطفا قبل از صدور پروندٔه گرین کارت به ادارٔه مهاجرت یا سفارت برای مشاوره با 

مدارک و پروندٔه خود مطمئن شوید و از هر گونه تاخیر و یا رد شدن پرونده تان جلوگیری نمایید. ما پروندٔه شما را ارزیابی 

های مثبت و منفی پرونده شما به نحوی نشان داده شوند که شایستگی شما برای قبولی کنیم، و مطمئن میشویم که فاکتورمی

  .رونده محرز باشد. دفتر ما آمادٔه همکاری با شماست تا پروندٔه گرین کارت محکمتر و قوی تری ارائه دهیدپ

 

 یدفتر مهاجرت پرگل پرتو

Partovi Law LLC. 

 

703-261-9146 

 

1934 Old Gallows Rd.  

Suite 350 

Vienna, VA 22182 

 

 

 تذکر:

شود و رابطٔه وکیل و موکل بین ما به وجود  اطالعات باال به هیچ عنوان مشاورٔه حقوقی محسوب نمی  

نمی آورد. این اطالعات بسیار کلی است و لطفا در نظر داشته باشید که هر پرونده با پروندٔه دیگر  

  .متفاوت است و هر کیس باید به صورت انفرادی مورد بررسی قرار بگیرد


