
انتهى مفعول قانون العبء على املصلحة العامة Public Charge Rule لسنة ٢٠١٩: و لن تُعاَقب العائالت 
لسبب حصولها على استفادة من خدمات صحية معينة أو االستفادة من خدمات الدولة األخرى املتوفرة لها. 


Rafael Camacho Jr.* .بواسطة: رافائيل كاماتشو ص

كان املهاجرون، و لفترة طويلة، في الواليات املتحدة يخافون من أن يخسروا وضع هجرتهم بناًء على قانون العبء على املصلحة 
العامة الذي يعود تاريخه إلى إصدار قانون الهجرة لعام ١٨٨٢ the 1882 Immigration Act. كنتيجٍة لهذا الخوف، فإن 

املهاجرين املؤهلني، قامو بتجنب (و يستمرون بتجنب) الحصول على خدمات حكومية مثل املساعدة الطبية للفقراء Medicaid و 
اإلسكان العام public housing و كذلك برنامج اإلعانة الغذائي املكمل أو قسائم التموين الغذائي (فود ستامبس) 

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, AKA “Food Stamps )” و ألخذ انتهاء فعالية قانون 
العبء على املصلحة العامة لسنة ٢٠١٩ public charge rule 2019 بعني االعتبار، فقد قامت دائرة الصحة و خدمات 

 the و  دائرة الواليات املتحدة لألمن القومي ،the Department of Health and Human Services (HHS) اإلنسان
 the و كذلك مراكز الخدمات الصحية لكبار السن و الفقراء ،U.S. Department of Homeland Security (USDHS)
Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) بتصريحات تحثُّ الوكاالت اإلدارية، و الشركاء الفدراليني، و 
كذلك حكومات الواليات، و الحكومات املحلية، و املنظمات الغير حكومية لتثقيف و تعليم املهاجرين املؤهلني بخصوص الحصول 
ب به العائالت املهاجرة و التي لديها  على الخدمات الحكومية الضرورية املتوفرة لهم.  انتهاء صالحية هذا القانون هو خبر تُرحِّ

أفراد ذو إعاقات و بحاجة لالستفادة من الخدمات الصحية و الدعم املجتمعي. هذه املدوَّنة تشرح باختصار التغييرات في قانون 

العبء على املصلحة العامة و كيفية الحصول على معلومات إضافية للوصول إلى الخدمات الحكومية.

الرسالة ببساطة جداً 
"انتھى العمل بقانون العبء على المصلحة العامة لسنة ٢٠١٩"  لن تُعاقَب العائالت المھاجرة الستفادتھا من خدمات صحیة 

معینة و خدمات حكومیة أخرى متوفرة لھا،  مثل اإلسكان العام. إن إدارة األمن القومي في الوالیات المتحدة USDHS تقول 
بأنھا لن تعتبر الشخص المستفید من برنامج الصحة للفقراء Medicaid (باستثناء برنامج الصحة للفقراء من أجل اإلقامة 

الطویلة األمد في دور الصحة)  جزءاً من العبء على المصلحة العامة خالل اتخاذ القرار في وضع ھجرتھ. تقول إدارة 
الوالیات المتحدة لألمن القومي USDHS أیضاً،  بأنھ من الضرورة أن یحصل المھاجرون و عائالتھم، حیث العدید منھم 

ُعّماٌل أساسیون، على الخدمات الحكومیة الضروریة المؤھلین لھا ألجل الحفاظ على سالمة و صحة عائالتھم. باإلضافة لذلك، 
إن دائرة الصحة وخدمات اإلنسان HHS تحفز المھاجرین للحصول على الضمان الصحي للفقراء Medicaid و كذلك برنامج 

الضمان الصحي لألطفال Children’s Health Insurance Program (CHIP). تقول HHS أنھم یرغبون في تبدید 
المخاوف حال الحصول على ھذه االستفادات من أن یكون لھ تأثیر على وضع الھجرة. تحّث  CMS األشخاص المحتاجین إلى 
ضمان صحي بأن ال یخافوا و أن یتقدموا بطلباتھم لتغطیتھم عن طریق برنامج الضمان الصحي للفقراء Medicaid و برنامج 

 .CHIP تغطیة ضمان صحة األطفال

الخالصة الرئیسیة: 
عاش المھاجرون بخوف طویل األمد من التعرض للعقوبة بسبب الحصول على استفادات ضروریة ألجل عائالتھم. باستطاعة 
مجتمعات المھاجرین اآلن أن یتمتعوا براحة البال عندما یعرفون أنھم باستطاعتھم الحصول على خدمات مثل برنامج الضمان 

الصحي للفقراء Medicaid (باستثناء برنامج الصحة للفقراء من أجل اإلقامة الطویلة األمد في دور الصحة) و اإلسكان العام و  
برنامج SNAP. كذلك،  لن یُعتبر العالج الصحي، أو الوقایة من كوفید-١٩  COVID-19 و ما یشمل التلقیح ضد 

COVID-19  عبئاً على المصلحة العامة. لن یخاطر المھاجرون وعائالتھم و أطفالھم بوضع ھجرتھم لسبب حصولھم على 
الخدمات الحكومیة و التي توفرت لھم بشكل قانوني. و من المھم، أن تتعاون الدوائر الحكومیة، و الشركاء الفدرالیین، و كذلك 
حكومات الوالیات و الحكومات المحلیة و المنظمات الغیر حكومیة، إلیصال ھذه المعلومة ونشرھا بشكل واسع للتأكید من أن 

یكون كل من المتقدمین  بالطلبات و عامة الشعب على درایة بھذه التغییرات. 

https://www.hhs.gov/about/news/2021/07/22/hhs-encourages-states-to-educate-eligible-immigrants-about-medicaid-coverage.html


للحصول على معلومات إضافیة لفھم معنى "عبء على المصلحة العامة"،  و القواعد اإلرشادیة لسیاسة العبء على المصلحة 
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes- :العامة الحالیة، أرجو أن تراجع على عنوان الرابط

  .and-procedures/public-charge

 ،Sarah Lichtman Spector یمكنك توجیھ األسئلة بخصوص برنامج الضمان الصحي للفقراء إلى سارة لیشتمان سبیكتور
 Sarah.Spector@cms.hhs.gov  على الرقم 3031-786 (410) أو مراسلتھا Medicaid مدیرة نظام التأھیل لبرنامج
یمكنك توجیھ األسئلة بخصوص برنامج الضمان الصحي لألطفال إلى میغ باري Meg Barry، مدیرة، قسم برامج تغطیة 

  Meg.Barry@cms.hhs.gov  الوالیة على الرقم 1536-786 (410) أو مراسلتھا على

معلومات خدمات الدولة 
-https://des.az.gov/services/basic-needs/food/nutrition- :في أریزونا SNAP

 assistance#Submitting_your_application
- https://www.hud.gov/states/arizona :اإلسكان العام في أریزونا
- https://azahcccs.gov/shared/AHCCCScontacts.html :في أریزونا Medicaid
- https://www.insurekidsnow.gov/coverage/az/index.html :برنامج تغطیة صحة األطفال في أریزونا

رافائیل كاماتشو ص. .Rafael Camacho Jr ھو محقق ومدافع حقوقي في مكتب أریزونا Arizona لقانون اإلعاقة *
ACDL في توسن  Tucson حیث یعمل بالدرجة األولى مع برنامج مندوبي الدفع، إلدارة التأمینات اإلجتماعیة. عمل السید 
كاماتشو Mr. Camacho  خالل العشرة سنوات األخیرة مع  مجتمعات مھاجري أریزونا  Arizona على معالجة عوائق 

توظیفھم، و عوائق الصحة الجسدیة، و الصحة النفسیة و بشكل عام عوائق االكتفاء الذاتي. 

المراجع: 
.1 .Joseph Daval المشكلة في العبء على المصلحة العامة. جوزیف دافال
.2 https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/cib072221.pdf

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/notices/SOPDD-Letter-to-USCIS-
 Interagency-Partners-on-Public-Charge.pdf
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إخالء مسؤولیة: 
تم توفیر ھذه المدّونة / موقع االنترنت من مركز أریزونا لقانون اإلعاقة ACDL و موظفیھ القانونیین لھدف تعلیمي لكي 

یعطیك معلومات عامة و للفھم العام للقانون، و لیس لتقدیم استشارة قانونیة محددة. باستخدامك لموقع ھذه المدّونة ، فأنت 
تُقّر بتفھمك أنھ لیس ھناك عالقة محامي بموكِّل بینك وبین ACDL. ال یجب أن تُستَْخَدم المعلومات العامة في المدّونة / 

موقع االنترنت كبدیل عن اإلستشارة القانونیة ذات الكفاءة من محامي محترف و حاصل على ترخیص في والیتك. :إن كتابة 
المالحظات على الموقع ال تُشّكل تسجیل قبول في ACDL. إذا رغبت في طلب استشارة قانونیة أو خدمات فاضغط ھنا 

للمعلومات عن خطوات تسجیل القبول لدینا.
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