ﺑﺮﮔﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﻣﻮرد ﺳﺮ ﺑﺎر ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  29آورﯾل 2011
ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺳر ﺑﺎرھزﯾﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾش از  100ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﻟﯾل ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش و ﺗﺑﻌﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑوده
اﺳت .ﻓردی ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ در ھر زﻣﺎن ﺑرای اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺑﺎر ﺑر دوش ھزﯾﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ،ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت
وﺑرای اﺧذ ﯾﮏ اﻗﺎﻣت داﺋم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﯾﮏ ﻓرد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﺑﺎر
ھزﯾﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ آورد .اﯾن ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﻏﯾرﺷﮭروﻧد اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی آﮔﺎھﺎﻧﮫ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺳﺎﺑﻘﮫ
طﺑق ﻣﺎده ) 212(a)(4ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت ) (INAﻓردی ﮐﮫ ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت
داﺋﻣﯽ )درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ﺳﺑز( ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﻓرد "در زﻣﺎن درﺧواﺳت ﺑرای ﭘذﯾرش ورود و ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم وﺿﻌﯾت،اﺣﺗﻣﺎﻻ
در ھر زﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺳرﺑﺎر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷود ﺑدﯾن ﻣﻧظورﮐﮫ از ﻣزاﯾﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷود " اﮔر ﯾﮏ ﻓرد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
ﺑﺎﺷد ،ﭘذﯾرش ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم وﺿﻌﯾت اﻋطﺎ ﻧﺧواھد ﺷد.
ﻗواﻧﯾن ﻣﮭﺎﺟرت و رﻓﺎه ﻣوﺟب ﺑروز ﺑرﺧﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺷده اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓراد ﻏرﯾﺑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋواﻗب ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﮭﺎﺟرت را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻓدرال ،اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.ﺑرﺧﯽ از ﻏﯾر ﺷﮭروﻧدان وﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن واﺟد
ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ  -از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ،درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺳری ،اﯾﻣن ﺳﺎزی ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ و
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  -ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳر ﺑﺎر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آﯾﻧد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش" USCIS ،ھزﯾﻧﮫ ﺳرﺑﺎرﻋﻣوﻣﯽ" را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ "ﺑﮫ طور ﻋﻣده در
دوﻟت ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،آن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭداری درآﻣد ﯾﺎ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ
ﺳﺎزی ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑر دوش ھزﯾﻧﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ".ﺑﮫ" راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓﯾﻠد در ﻣورد اﺳﺗﮭﻼک و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺑراﺳﺎس
وظﺎﯾف ﻋﻣوﻣﯽ "ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد 26 ) ،ﻣﺎه ﻣﮫ 64 FR 28689 (1999 ،در ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﯾن ﺗﻌرﯾف را ﺑرای ﭘذﯾرش
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﻌدادی از ﻋواﻣل ﺷﺎﻣل ﺳن ،ﺳﻼﻣت ،وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،داراﯾﯽ ھﺎ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ،وﺿﻌﯾت
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﻣﮭﺎرت ھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﭻ ﻓﺎﮐﺗور دﯾﮕری ،ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻓﻘدان ﻣدارک ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ،در ﺻورت
ﻟزوم ﺗﺻﻣﯾم ﺑر آن ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻓرد ﺑﺎﻋث ھزﯾﻧﮫ ﺳرﺑﺎرﺟﺎﻣﻊ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺎر ﺑﻮدن ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  USCISﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی ﺑرای ﻧﮕﮭداری درآﻣد ﺷﺎﻣل درآﻣد اﺿﺎﻓﯽ اﻣﻧﯾت ) ،(SSIﮐﻣﮏ ﻧﻘدی
از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣوﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی دوﻟت ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭداری
درآﻣد ،اﻏﻠب ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﭘذﯾرش اﯾن ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دﯾﮕر را ﺑرآورده ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣزاﯾﺎ ﺑﮫ طور
ﺧودﮐﺎر ﻓرد را ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم داﺋم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﯾﺎ دﻓن ﺷود.
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ "راھﻧﻣﺎﯾﯽ زﻣﯾن در ﻣورد دﻓﻊ زاﯾﻣﺎن و ﻋدم ﭘذﯾرش در ﻣورد زﻣﯾن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ"26 ) ،ﻣﺎه ﻣﮫ(1999 ،
 64 FR 28689ھر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣورد ﺑر اﺳﺎس ﮐﻠﯾﮫ ﺷراﯾط ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣدﯾﮑﯾد  ، Medicaidﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑرای ﻣراﻗﺑت
درازﻣدت ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد  -ﻣﺛل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ  -ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌرﻓﮫ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻧﺎﻣطﻠوب در ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌرﻓﮫ ﻋﻣوﻣﯽ .ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺳﺎزي ﮐوﺗﺎه
ﻣدت ﺑرای ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳرﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﭘردازد.
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
ﺗﺣت راھﻧﻣﺎﯾﯽ آژاﻧس ،ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾر ﻧﻘدی و ﻣزاﯾﺎی ﻧﻘدی وﯾژه ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﮭداری درآﻣد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد ،در ﻣورد ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺳرﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣزاﯾﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

ﻣدﯾﮑﯾد و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن
ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻗﺑل از زاﯾﻣﺎن
و ﺧدﻣﺎت اورژاﻧس ﭘزﺷﮑﯽ( ﻣراﻗﺑت دوره ای.

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﮐودﮐﺎن ) (CHIPﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ای ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ) - (SNAPﻣﻌﻣوﻻ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐوﭘن ﻏذا ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﯾﯽ وﯾژه ﻣﮑﻣل ﺑرای زﻧﺎن ،ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن ) ،(WICﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻧﺎھﺎر و

•
•
•
•
•
•
•

ﻣدرﺳﮫ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﺿﺎﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ
ﻣزاﯾﺎی ﻣﺳﮑن
ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن
ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻧرژی ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮑﯽ درآﻣد ﭘﺎﯾﯾن ﺧﺎﻧﮫ )(LIHEAP
ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺿﻄﺮاری
ﻧﮕﮭﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ و ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻣﮏ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ( ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣزاﯾﺎ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
اﺑﺗداﯾﯽ ،ﻣﺗوﺳطﮫ ﯾﺎ:
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ

•

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻼﻋوض از ﻗﺑﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ )ﻣﺎﻧﻧد آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳوپ ،ﻣﺷﺎوره و ﻣداﺧﻠﮫ
در ﺑﺣران و ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﮐوﺗﺎه ﻣدت(
ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾر ﻧﻘدی ﺗﺣت  TANFﻣﺎﻧﻧد ﻣراﻗﺑت از ﮐودک و ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل

•

ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آورده ﺷده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣزاﯾﺎی ﺳوﺷﺎل ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ دوم ،ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ دوﻟﺗﯽ و ﻣزاﯾﺎی
ﺳرﺑﺎزان ﺟﺎﻧﺑﺎز و ﺳﺎﯾر اﻧواع ﻣزاﯾﺎی ﺑﮫ دﺳت آورده ﺷده.
ﻏراﻣت ﺑﯾﮑﺎری

•

•

ﺑرﺧﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓوق ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣزاﯾﺎی ﻧﻘدی ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻧرژی ،ﺣﻣل وﻧﻘل و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن
اراﺋﮫ ﺷده ﺗﺣت  TANFﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ رﺷد ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ) (CCDBGو ﭘرداﺧت ﯾﮏ ﺑﺎر اﺿطراری ﺗﺣت TANF
را ﻓراھم ﮐﻧﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھدف از اﯾن ﻣزاﯾﺎ ﺑرای ﻧﮕﮭداری درآﻣد ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﺎری ﺑرای ﻧﮕﮭداری درآﻣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ آﯾﻧد.
ﺗوﺟﮫ :ﺑطور ﮐﻠﯽ ،ﺳﺎﮐﻧﯾن داﺋﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دارای "ﮐﺎرت ﺳﺑز" ھﺳﺗﻧد ،و ﺑطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت
ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.
ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺨﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺳﺎﯾت  USCISﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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