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PUBLIC CHARGE

TIN NHẮN CHO CỘNG 
GÁNH NẶNG CÔNG CỘNG
NHỮNG TIN CĂN BẢN ĐỂ CHIA XẺ VỚI CỘNG ĐỒNG
• Những định luật mới về Gánh Nặng Công Cộng có hiệu lực vào ngày 24/2/2020, nhưng các tòa án 

hãy còn định đoạt xem những thay đổi đó có hợp phát không. Cũng có thể là các định luật mới sẽ bị 
chận lại.

• Nhiều người dân di cư không bị ảnh hưởng gì về những thay đổi trong luật Gánh Nặng Công Cộng vì 
họ không thuộc thành phần phải thử nghiệm Gánh Nặng Công Cộng. Người nào không có giấy tờ di 
chú hợp pháp và không định xin thêm một lợi túc di chú nào sẽ không phải thử nghiệm Gánh Nặng 
Công Cộng. Người xin tị nạn, người xin ẩn nấu, người có U visa, người có T visa, người tự xin VAWA 
visa, Di trú vị thành niên có trường hợp đặc biệt, người đã có quốc tịch Mỹ- hoặc người đang trong 
tình trạng xin những visa trên- tất cả những người này đều không phải thử nghiệm Gánh Nặng Công 
Cộng. Phần lớn người đã có thẻ xanh cũng không phải thử  nghiệm Gánh Nặng Công Cộng, cùng 
những người xin theo diện TPS hoặc những người xin kéo dài tình trạng DACA.

• Luật mới về Gánh Nặng Công Cộng không áp dụng cho những đơn xin thẻ xanh đã nộp tại USCIS 
(trong nước Mỹ) trước ngày 24/2/2020.Tuy nhiên luật mới sẽ áp dụng cho những trường hợp quyết 
định tại Toà Đại Sứ và Lãnh Sự Mỹ tại hải ngoại nếu cuộc phỏng vấn xảy ra vào ngày 24/2/2020 hoặc 
sau ngày đó (mặc dù hồ sơ hãy còn trong tình trạng đang xét).

• Luật mới về Gánh Nặng Công Cộng không thay đổi những điều kiện để một người được lãnh bảo 
hiểm sức khỏe hay trợ cấp khác. Những người dân di trú đủ điều kiện vẫn có thể lãnh những trợ cấp 
đó.

• Sau khi Gánh Nặng Công Cộng có những điều luật mới, nhiều công tác do chính phủ đảm nhiệm vẫn 
an ninh để xử dụng và không gây rắc rối gì cho vấn đề di trú. Head Start, WIC, các bữa ăn trưa miễn 
hay giảm phí tại nhà trường, chính phủ giúp đỡ dân trong cơn hoạn nạn, và nhiều chương trình khác 
cứ yên tâm mà xử dụng.

• Thử nghiệm Gánh Nặng Công Cộng chỉ chú ý đến chương trình hoàn toàn do chính phủ liên bang đài 
thọ Medicaid (tại California gọi là Medi-Cal, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp; thai nghén và 60 ngày sau 
khi sanh; và sử dụng cho trẻ em dưới 21 tuổi) ; chương trình Food Stamps của liên bang (gọi là SNAP 
hoặc CALFRESH tại California), chương trình nhà của chính phủ liên bang, Section 8 phụ tiền thuê nhà; 
các chương trình giúp đỡ tiền mặt của chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương; ngoài ra 
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không có chương trình nào khác. (Chú ý: tại Cali, sử dụng Medi-Cal cho trẻ em hay thanh thiếu niên 
dưới 27 tuổi không thuộc  vào  thử nghiệm Gánh Nặng Công Cộng).

• Trong luật mới của Gánh Nặng Công Cộng, sự kiện con em trong gia đình xử dụng trợ cấp không gây 
ảnh hưởng tiêu cực cho người nộp đơn thay đổi tình trạng di trú. Nếu một người công dân Mỹ hoặc 
một người có thẻ xanh muốn bảo lãnh cho một người thân trong gia đình di trú qua Mỹ, người được 
bảo lãnh phải thử nghiệm Gánh Nặng Công Cộng, không phải người đứng ra bảo lãnh. Nếu đơn bảo 
lãnh được xét ở bên Mỹ, nhân viên sở di trú có thể xét sự kiện người bảo lãnh đang dùng trợ cấp công 
cộng xem họ có thể phụ cấp cho người thân hay không, khi nào cần.

• Thử nghịêm Gánh Nặng Công Cộng chú tâm vào nhiều sự kiện, không phải chỉ xem có dùng trợ cấp 
hay không, họ xét tuổi của người xin di trú, tiền họ thâu hàng tháng, trình độ học thức.

• Các gia đình di trú nên tham khảo với một người chuyên viên về luật di trú trước khi làm các quyết 
định quan trọng đến sức khỏe và hạnh phúc của gia đình, vì rất có thể sẽ không có hậu qủa về vấn 
đề di trú khi họ nhận lãnh trợ cấp bảo hiểm sức khỏe và trợ cấp khác mà họ có đủ điều kiện để xin.

Từ ngữ “Gánh Nặng Công Cộng” là một từ ngữ trong luật di trú để chỉ định một người có thể sẽ cần phụ 
cấp của chính phủ trong tương lai.


