पब्लिक चार्ज ब्ियम र्ािकारीपत्र
यो जानकारीपत्र नयााँ पब्लिक चाजज (सार्जजब्नक ब्जम्मेर्ारी/public charge) का बारे मा प्रश्नहरू भएका व्यब्िहरूका
िाब्ि श्रोतसाधन हो । फ्रयाङ् कब्िनको रोजिारी तथा पाररर्ाररक सेर्ा ब्र्भाि (Franklin County Department of Job and
Family Services) यो नीब्तिाई कायाजन्र्यन र्ा व्याख्या िनजका िाब्ि ब्जम्मेर्ार छै न र यसिे प्रभाब्र्त हुन सक्ने भनेर
िािेका व्यब्िहरूिाई आप्रर्ासनसम्बन्धी कानुन व्यर्सायी र्ा अन्य ब्र्शेषज्ञहरूबाट थप मािजब्नर्देशनहरू
खोज्नका िाब्ि प्रोत्साब्हत िछज ।

संब्िप्त र्ािकारी:
जनवरी 27, 2020 मा, अमेररकी सवोच्च अदालतले स्थायी आवास स्स्थस्त (अथाात,् "स्िन कार्ा" [“green cards”]) को
अनुमस्त स्दने स्क नस्दने भनेर स्नर्ाारण गदाा सङ् घीय अध्यागमन अस्र्कारीहरूले स्वचार गना सक्ने कायाक्रम तथा
पक्षका कायाक्षेत्रहरूलाई बढाउँदै पस्ललक चाजा स्नयमका प्रस्तास्वत पररवतानहरूलाई लागू गना स्वीकृ स्त प्रदान
गरे को स्थयो ।
Q: पब्लिक चार्ज (सार्जर्ब्िक ब्र्म्मेर्ारी/Public Charge) भिेको के हो ?
"पस्ललक चाजा (सावाजस्नक स्जम्मेवारी)" स्थायी आवास अनुमस्तका लास्ग आवेदन स्दने कुनै आवेदक सङ् घीय
सरकारको सहयोगमा स्नभार हुने सम्भावना, अथाात् सङ् घीय सुस्वर्ाहरू उनको आयको आर्ाभन्दा बढी हुने स्स्थस्त,
छ स्क छै न भनेर स्नर्ाारण गनाका अस्र्कारीहरूले प्रयोग गने शलदावली हो । पस्ललक चाजा हुन सक्ने सम्भावना
रहेको भनेर ठास्नएका आवेदकहरूलाई स्थायी आवास अनुमस्त अस्वीकार गना सस्कनेछ ।
Q: के पररर्र्जि भएको छ ?
नयाँ पस्ललक चाजा स्नयमले पस्ललक चाजाका स्नर्ाारणहरूमा सङ् घीय सरकारले स्वचार गने कायाक्रमहरूलाई
स्वस्तार गछा जसमा पस्हले समावेश नगररएका स्वास््य, पोषण तथा आवाससम्बन्र्ी कायाक्रमहरूलाई अब
समावेश गररएका छन् ।
यस स्नयमले "पस्ललक चाजा" लाई कुनै पस्न 36-मस्हनाको कुल समयवस्र्मा 12 मस्हनाभन्दा बढी समय एक वा
सोभन्दा बढी सावाजस्नक सुस्वर्ाहरू
प्राप्त गने आवेदकको रूपमा पररभास्षत गछा (उदाहरणका लास्ग, पूरक पोषण सहयोग कायाक्रम (SNAP,
Supplemental Nutrition Assistance Program) तथा मेस्र्के र् (Medicaid) दवु ै सुस्वर्ाहरूलाई एकै साथ एक मस्हनासम्म
प्राप्त गरे को भएमा त्यसलाई दईु मस्हनाको रूपमा गणना गररनेछ) ।

पब्लिक चार्जको कायजिेत्र अन्र्र्जर् पिे सङ् घीय कायजक्रमहरू
अब्घल्िा कायजक्रमहरू
•
•

परू क सुरक्षा आय (SSI, Supplemental Security Income)
आवश्यकतामा रहेका पररवारहरूका लास्ग अस्थायी
सहयोग (TANF, Temporary Assistance for Needy Families)

•

दीघाकालीन स्याहार

ियााँ समार्ेश र्ररएका कायजक्रमहरू
•
•
•
•

SNAP
गैर-आकस्स्मक Medicaid
Medicare पार्ा D कम-आय अनुदानहरू
सावाजस्नक आवास, सेक्सन 8

•

भार्ाका लास्ग सहयोग

अस्हले यसले सावाजस्नक सुस्वर्ाहरूलाई स्नस्ित आय स्तर बनाइराख्न र गभावती नरहेका मस्हलाहरूका लास्ग
गैर-आकस्स्मक Medicaid, SNAP वा फुर् स्र्् याम्पहरू र (सेक्सन 8 आवास वा भार्ाका लास्ग सहयोग तथा सेक्सन 9
अन्तगातको सावाजस्नक आवास लगायत) स्वस्भन्न आवास कायाक्रमहरू लगायत पस्ललक चाजाको स्नर्ाारणहरूमा
पस्हले समावेश नगररएका स्नस्ित स्वास््य, पोषण तथा आवाससम्बन्र्ी सेवाहरूका लास्ग सङ् घीय, राज्य तथा
स्थानीय नगद सस्ु वर्ा समावेश रहेको भनेर पररभास्षत गछा ।
Q: के पब्लिक चार्जमा समार्ेश िर्ररएका कुिै कायजक्रमहरू छि् ?
छन् । बालबास्लका स्वास््य बीमा कायाक्रम (CHIP, Children’s Health Insurance Program), फुर् बैंक, स्कुल भोजन तथा
मस्हला, स्शशु तथा बालबास्लकाहरू (WIC, Women, Infants, and Children) का लास्ग स्वशेष पूरक पोषण कायाक्रम
(Special Supplemental Nutrition Program) जस्ता पोषणसम्बन्र्ी कायाक्रमहरूका साथसाथै राज्य तथा स्थानीय
सरकारहरूद्वारा उपललर् गराइने बाल स्याहार, आवास सुस्वर्ा तथा अन्य गैर-नगद सुस्वर्ाहरू लगायत र्ेरै
कायाक्रमहरूलाई पस्ललक चाजामा समावेश गररएको छै न ।

Q: यो पररर्र्जिबाट को-को प्रभाब्र्र् हुिेछि् ?
अमेररकी नागररकताका लास्ग (स्थायी आवास स्स्थस्तको सट्टामा) आवेदन स्दने आवेदकहरू प्रभास्वत हुने छै िि् र
सावाजस्नक सुस्वर्ाहरू प्राप्त गदै भएतापस्न अंगीकृ त नागररक हुन सक्नेछन् । सीस्मत अपवादहरू शरणाथीहरू
लगायत के ही स्नस्ित आप्रवासी जनसङ् ख्यामा पस्न लागू हुन्छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रभास्वत हुन सक्ने भनेर अपेक्षा गररएको जनसङ् ख्या भनेको आप्रवासन गना खोस्जरहेका
अमेररकाभन्दा बास्हरका व्यस्िहरू हुन्छन् । सेवाहरू (उदाहरणका लास्ग, SNAP वा Medicaid) आवश्यक पने
आप्रवासीहरू स्र्पोर्ा हुने र्रको कारणले गदाा आवेदन स्दनबार् हतोत्सास्हत हुन सक्नेछन् ।
ब्ियम पररर्र्जिद्वारा प्रभाब्र्र् हुिे र्िसङ् ्याहरू
प्रभाब्र्र् हुिे र्िसङ् ्याहरू
•

अमेररकामा कानुनी रूपमा आप्रवासन गररसके का र:
o वैर् स्थायी स्नवासी वा स्िन कार्ा र्ारक बन्न आवेदन
स्दने व्यस्िहरू;

प्रभाब्र्र् िहुिे र्िसङ् ्याहरू
•
•

o गैर-आप्रवासी स्भसा थप गना वा त्यसको वगीकरण
पररवतान गना आवेदन स्दने वा आफ्नो स्स्थस्त
नवीकरण गदै गरे का व्यस्िहरू ।
•

o आफ्नो आप्रवासनको स्स्थस्त पररवतान
गना आवेदन स्दएका आप्रवासीहरू
प्रभास्वत हुन सक्नेछन्

अमेररकामा देहायका लास्ग आउन खोस्जरहेका
व्यस्िहरू:
o स्भसाका लास्ग आवेदन स्दन;
o 180 स्दनभन्दा बढी समयदेस्ख अमेररकाभन्दा बास्हर
रहेका स्िन कार्ा र्ारकहरू ।

अमेररकी नागररकहरू;
प्रमास्णत कागजपत्र नभएका व्यस्िहरू
(स्कनभने उनीहरू मख्ु य रूपमा
सावाजस्नक सहयोगका लास्ग अयोग्य
हुन्छन्);

•
•

शरणाथी तथा असाइलीहरू;
घरे लु स्हसं ा, बेचस्बखन तथा अन्य गम्भीर
अपरार्हरूबार् जोस्गएका व्यिहरू ।

नोट: यो ब्नयम पररर्तजन सबैमा समान रूपमा िािू हुने नीब्त नभएको भन्ने बारे मा माब्नसहरू सचेत रहनपु छज ।
FCDJFS िे कुनै पब्न सुब्र्धा कायजक्रममा आर्ेर्दन ब्र्दने र्ा नाम हटाउने बारे मा कुनै पब्न ब्नर्जय ब्िनुभन्र्दा अिाब्ि
आप्रर्ासनसम्बन्धी कानुन व्यर्सायीसाँि परामशजसाँि सुझार् ब्र्दन्छ ।
Q: फ्रयाङ् कब्ििको रोर्र्ारी र्था पाररर्ाररक सेर्ा ब्र्भार् (FCDJFS, Franklin County Department of Job and
Family Services) का सेर्ाग्राहीहरूमा यसको के असर हुन्छ ?
FCDJFS सेवािाहीहरू मध्ये एकदमै थोरै प्रस्तशत यस स्नयम पररवतानबार् प्रभास्वत हुने अपेक्षा गररएको छ ।
उदाहरणका लास्ग, FCDJFS SNAP प्राप्तकतााहरू मध्ये 0.1% सँग मात्र प्रभास्वत आप्रवासन स्स्थस्त रहेको छ ।
FCDJFS सेवािाहीहरू मध्ये अस्र्कांश (98.4%) नागररक वा वैर् स्थायी स्नवासीहरू हुन् र यी मास्नसहरू प्रभास्वत हुने
छै नन् । शरणाथीहरू (1.2%) तथा असाइलीहरू (0.1%) पस्न प्रभास्वत हुने छै नन् ।

*श्रोत: Ohio BI, Individual Demographics Detail Report
01/28/2020

फ्रयाङ् कब्िि काउन्टी SNAP प्राप्तकर्ाजहरू (01/28/2020)
आप्रर्ासि ब्थथब्र्
अमेररकी नागररकहरू
अंगीकृ त अमेररकी नागररकहरू
वैर् स्थायी स्नवासी (Legal Permanent Resident)
(स्िन कार्ा)

#
146,451
28
4,809

%
95.3%
0.02%
3.1%

असाइली
शरणाथी
अन्य आप्रर्ासी
कुल SNAP

178
1,866
140
153,606

0.1%
1.2%
0.1%
100%

Q: सेर्ाग्राहीहरूका बारेमा
बुझाइएका ब्िर्ी र्ािकारीिाई
FCDJFS िे कसरी प्रयोर् र्छज ?
सङ् घीय सरकारले आप्रवासन
कानुन कायाान्वयन गने कायाका
लास्ग FCDJFS का प्रणालीहरूमा
पहुचँ बनाउँदैन । FCDJFS ले
सेवािाहीहरूद्वारा बुझाइएको
जानकारीलाई उनीहरू सहयोग
कायाक्रमहरूका लास्ग योग्य छन्

स्क छै नन् भनेर स्नर्ाारण गना मात्र प्रयोग गछा । FCDJFS लाई बुझाइएका जानकारीलाई सङ् घीय सरकारबार्
प्रमास्णत गना आवश्यक पना सक्छ तर त्यो कायाक्रम तथा सेवाहरूका लास्ग योग्यता पुस्ि गनाका लास्ग मात्र हुन्छ ।

Q: यब्ि मैिे कुिै सुब्र्धाहरू प्राप्त र्िैि र्र मेरो बच्चाहरूिे प्राप्त र्छज ि् भिे के हुन्छ ? के त्यसिे ब्ग्रि
कार्जका िाब्र् मेरो आर्ेिििाई प्रभाब्र्र् र्िेछ ?

गदैन । नयाँ पस्ललक चाजा स्नयम अनुसार सङ् घीय सरकारले आफ्नो आप्रवासनको स्स्थस्तलाई पररवतान गना
खोस्जरहेका व्यस्िको पररवारको अन्य सदस्यद्वारा प्रयोग गररएका कुनै पस्न सावाजस्नक सुस्वर्ाहरूलाई नभएर
आवेदन स्दने व्यस्िद्वारा प्रयोग गररएक सावाजस्नक सुस्वर्ाहरूलाई मात्र स्वचार गनेछ ।
Q: यो पररर्र्जि कब्हिेिेब्ि िार्ू हुिेछ ?
अमेररकी अमेररकी नागररकता र अध्यागमन सेवा (USCIS, United States Citizenship and Immigration Services) ले यो
पररवतानलाई फे ब्रअ
ु री 24, 2020 वा त्यसभन्दा पस्छको हुलाकको छाप लागेको आवेदनहरू लागू गनेछ । बसाइको
समयलाई बढाउन वा स्स्थस्त पररवतानका लास्ग बुझाइएका आवेदन वा स्नवेदनहरूको हकमा आन्तररक सुरक्षा
मन्त्रालय (स्र्पार्ामेन्र् अफ होमल्यान्र् सेक्यरु रर्ी) (Department of Homeland Security) ले फे ब्रअ
ु री 24, 2020 वा
त्यसभन्दा पस्छ प्राप्त गररएका सावाजस्नक सुस्वर्ाहरूलाई मात्र स्वचार गनेछ । थप जानकारी तल प्राप्त गना
सस्कन्छ: https://www.uscis.gov/legal-resources/final-rule-public-charge-ground-inadmissibility

Q: यो पररर्र्जिबाट प्रभाब्र्र् हुिेहरूका िाब्र् अरू के -के श्रोर्साधिहरू उपिलध छि् ?
इमाइग्रेन्ट ब्िर्ि ररसोसज सेन्टर (Immigrant Legal Resource Center) (ilrc.org/public-charge)
काइर्र फ्याब्मिी फाउन्र्ेसि (Kaiser Family Foundation) (www.KFF.org)
•

Public Charge Key Takeaways Fact Sheet

िेसिि इमाइग्रेसि ि सेन्टर (National Immigration Law Center) (www.NILC.org)
•
•

Public Charge: Does This Apply To Me?
Know Your Rights: Public Charge Messages for Community Members

