Nắm Bắt Thông Tin về Công Phí
(Tờ thông tin này không thay thế cho lời khuyên pháp lý.) Cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2021

Kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, quy định Công Phí mở rộng, phân biệt đối xử
của Trump sẽ bị VÔ HIỆU HÓA vĩnh viễn và không còn hiệu lực ở bất kỳ nơi nào
tại Hoa Kỳ. Giờ đây, người nhập cư có thể nhận được các phúc lợi công cộng hỗ
trợ sức khỏe, dinh dưỡng và nhà ở một cách an toàn mà không sợ bị ảnh hưởng
đến tình trạng nhập cư của mình.
Quy định Công Phí cũ, và rất hạn chế sẽ có hiệu lực trở lại, nhưng xin nhớ rằng:
- Nhiều người nhập cư được miễn Quy Định Công Phí.
- Hầu hết những người nhập cư hội đủ điều kiện nhận phúc lợi công cộng đều
được miễn quy định Công Phí.
- Những phúc lợi mà con cái của người nhập cư hoặc các thành viên khác
trong gia đình nhận được KHÔNG được tính trong quá trình kiểm tra công
phí của người nhập cư ở Hoa Kỳ.
Một số kiểu người nhập cư không cần lo lắng về Công Phí, miễn là họ
không rời khỏi Hoa Kỳ trong hơn 6 tháng, là:
Người nộp đơn xin/chủ thị
• Người Tị Nạn + Người Tị Nạn
thực T hoặc U
Chính Trị
(một số nạn nhân sống sót
• Những người hiện đã là LPR
sau nạn buôn người, bạo lực
(chủ thẻ xanh) bao gồm cả
gia đình hoặc các tội phạm
những người xin gia hạn thẻ
khác)
LPR của họ
• Người nhập cư tuổi vị thành niên
• Người tự đệ đơn VAWA
đặc biệt
(Đạo Luật Chống Bạo Lực
• Gia đình quân nhân tại ngũ và một
Đối Với Phụ Nữ)
số người khác.
Hiện tại, quy định Công Phí CHỈ xem xét đến TANF (trợ cấp tiền mặt hàng tháng),
Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội SSI cho người khuyết tật, và Chăm Sóc Dài Hạn do
chính phủ chi trả.
Xin nhớ rằng: nếu con cái hoặc thành viên gia đình của quý vị nhận được TANF,
SSI, hoặc Chăm Sóc Dài Hạn, điều đó KHÔNG có nghĩa là quý vị phải làm bài
kiểm tra công phí.
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Nhiều phúc lợi, như những phúc lợi trong danh sách
dưới đây là an toàn, và không được tính vào
bất kỳ bài kiểm tra công phí nào:
• Medicaid (OHP) dành cho người lớn và trẻ em
• Medicaid (OHP) cho phụ nữ có thai, bao gồm 60 ngày sau sinh
• Khoản đài thọ sức khỏe sinh sản
• Medicaid Cấp Cứu (CAWEM)
• Chương trình Bảo Hiểm Cho Mọi Trẻ Em Oregon
• Quyền lợi thực phẩm SNAP (tem phiếu thực phẩm)
• Nhà ở công cộng và phụ cấp nhà ở theo Mục 8
• WIC (Trợ cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5
tuổi)
• Giáo Dục Đặc Biệt
• Các dịch vụ y tế tại trường học dành cho học sinh ở độ tuổi đến
trường
• Lương Hưu An Sinh Xã Hội
• Bữa trưa ở trường và Chuyển phúc lợi điện tử (EBT) trong Đại Dịch
• Medicare
• Bảo Hiểm Thất Nghiệp
• Thực phẩm từ hộp thực phẩm hoặc ngân hàng thực phẩm
• Xét nghiệm, chăm sóc, và chủng ngừa COVID -19
• Hỗ trợ hoặc quyền lợi thảm họa hoặc cấp cứu
Và còn nhiều hơn nữa!

Quý Vị Có Thắc Mắc?

• Tìm lời khuyên từ luật sư di trú. Tìm luật sư di trú tại
• https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal-help
• Tìm lời khuyên về phúc lợi công cộng/công phí từ Đường Dây Nóng về
Phúc Lợi Công Cộng của Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý/Trung Tâm Luật
Oregon theo số 1-800-520-5292.
• Đọc tin tức mới về các thay đổi liên quan đến Công Phí trên trang
oregonimmigrationresource.org và www.protectingimmigrantfamilies.org.
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