
Gánh nặng xã hội có ý nghĩa gì?
Gánh nặng xã hội là một kiểm tra được sử dụng bởi sở di trú để quyết định 
xem ai có thể vào Hoa Kỳ hoặc có được một thẻ xanh (thường trú nhân). 
Trong kiểm tra này, các quan chức di trú xem xét toàn bộ tình cảnh của một 
người, như thu nhập, việc làm, sức khỏe, học vấn hoặc kỹ năng, và liệu người 
đó đã sử dụng một số chương trình trợ cấp công cộng. Chính phủ liên bang 
đã công bố một quy tắc gánh nặng xã hội mới, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 
tháng 10 năm 2019 trừ khi bị trì hoãn bởi các vụ kiện.Quy tắc mới này cung 
cấp cho các quan chức di trú những phúc lợi và tiêu chuẩn mới để kiểm tra.

Kiểm tra gánh nặng xã hội như thế nào?
Quy tắc gánh nặng xã hội mới sẽ thêm
r Trợ cấp y tế Medicaid không khẩn cấp (Ngoại trừ trẻ em dưới 21 tuổi, phụ nữ 
     mang thai và 60 ngày sau khi sinh con)
r Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
    (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng) hoặc food stamps(phiếu thực phẩm)
r Section 8 housing (Chứng từ và hỗ trợ cho thuê nhà)
r Và nhà ở công cộng

vào danh sách các phúc lợi công cộng sẽ được xem xét. Chỉ riêng việc sử dụng những phúc 
lợi này sẽ không tự động khiến bạn trở thành một gánh nặng xã hội.

Các quan chức cũng sẽ xem xét nhiều yếu tố khác như tuổi tác, thu nhập, điều kiện sức khỏe, 
học vấn, kỹ năng, thu nhập của nhà tài trợ và khả năng nói tiếng Anh. Các phúc lợi được sử 
dụng bởi các thành viên gia đình của bạn sẽ không được bao gồm trong kiểm tra gánh nặng 
xã hội của bạn. 

Quy tắc mới KHÔNG xem xét việc tham gia vào các chương trình như WIC, ăn sáng và ăn trưa 
ở trường học, Head Start, tiền thất nghiệp, trợ cấp y tế khẩn cấp Medicaid và Medicare. 

Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc gánh nặng xã hội mới?
r Người nhập cư bao gồm các cựu chiến binh đang nộp đơn xin thường trú 
    nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ
r Những thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh) nhưng đã rời khỏi Hoa 
    Kỳ hơn 6 tháng và đang tìm cách quay trở lại Hoa Kỳ
r Người không di dân có chiếu khán (thí dụ như: học sinh, khách du lịch, 
    người lao động tạm thời) muốn ở lại lâu hơn hoặc đổi sang một chiếu 
    khán khác
r Công dân nước ngoài tìm cách nhập cảnh hoặc tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ
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Tôi có nên ngừng sử dụng 
phúc lợi công cộng bây giờ?
Quy tắc gánh nặng xã hội mới sẽ không xem 
xét việc bạn sử dụng các lợi ích cho đến sau 
ngày 15 tháng 10 năm 2019. Việc sử dụng 
Medicaid*, SNAP và hỗ trợ nhà ở housing hiện 
có thể giúp bạn và gia đình bạn khỏe mạnh và 
sẽ không được tính trong kiểm tra gánh nặng 
xã hội. 

Tôi nên làm gì sau ngày 15 
tháng 10 năm 2019?

Có những vụ kiện đã được đệ trình bởi những 
người ủng hộ di dân, các quận và các tiểu bang 

muốn ngăn chặn hiệu lực quy tắc gánh nặng xã 
hội. Chúng tôi khuyến khích bạn nói chuyện với 

một luật sư di trú đáng tin cậy và một luật sư 
phúc lợi công cộng để hiểu rõ hơn về tình cảnh 

của bạn và nếu quy tắc này sẽ ảnh hưởng đến 
bạn. Asian Americans Advancing Justice - Los 
Angeles sẽ giúp giới thiệu bạn đến các dịch vụ 

trong cộng đồng.

Hiểu biết về quyền lợi của gia đình bạn đối với sức khỏe
Ghi danh cho con bạn vào bảo hiểm y tế công cộng sẽ không ảnh hưởng 
đến đơn xin nhập cư của bạn. Những nhân viên bảo hiểm y tế sẽ không 
hỏi bạn về tình trạng nhập cư của bạn khi bạn nộp đơn thay mặt cho 
các thành viên gia đình. Trong những trường hợp như vậy, bạn không 
phải cung cấp tình trạng nhập cư của mình. Bạn cũng có quyền yêu 
cầu hỗ trợ thông dịch miễn phí khi bạn ghi danh hoặc khi bạn đang tìm 
kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thông dịch viên có thể giúp bạn nói 
chuyện với các nhân viên y tế và bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách chăm sóc 
bản thân và các thành viên gia đình của bạn.

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu?
Tờ thông tin này cung cấp một cái nhìn tổng quát về những thay đổi để kiểm 
tra gánh nặng xã hội. Đây không có nghĩa là để cung cấp tư vấn pháp lý. Nếu 
bạn quan tâm và có thắc mắc, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số:

Ai KHÔNG bị ảnh hưởng bởi quy tắc gánh nặng xã hội mới?

Tiếng Anh: (888) 349-9695 • Tiếng Việt: (800) 267-7395

* Việc sử dụng trợ cấp y tế Medicaid cho trẻ em dưới 21 tuổi, 
phụ nữ có thai và 60 ngày sau khi sinh con sẽ không được 
xem xét trong kiểm tra gánh nặng xã hội

r Những người có thẻ xanh đang nộp đơn
     xin quốc tịch
r Những người đã trở thành công dân
r Thành viên tích cực của quân đội và các 
     thành viên trong gia đình của họ
r Người nhập cư (bất kể tình trạng di trú) ở 
    California, những người đã đăng ký vào 
    chương trình Medicaid của tiểu bang và SNAP
r Người tị nạn hoặc người tị nạn chính trị

r Nạn nhân nạn buôn người, nạn nhân bạo lực 
    gia đình, và nạn nhân hoặc nhân chứng của 
    những tội phạm nghiêm trọng (người xin 
    chiếu khán T hoặc U)
r Những người tự khiếu nại theo Đạo luật Bạo 
     lực Đối với Phụ nữ (VAWA)
r Vị thành niên di dân đặc biệt
r Một số người nhập cư khác có mối quan 
     hệ đặc biệt với Hoa Kỳ hoặc đến đây theo các 
     chương trình nhân đạo


