Thông tin cập nhật về việc chấm dứt chính sách Công Phí của Chính quyền
trước đây
Chính quyền Biden đã đưa ra quyết định rút lại biện pháp bảo vệ pháp lý đối với chính sách công
phí của chính quyền trước đây. Đây là một số thông tin từ Chương trình Bảo vệ Các Gia đình Nhập
cư. Nên hiểu rằng bối cảnh chính trị và hoạch định chính sách sẽ thay đổi nhanh chóng trong vài
tháng tới, thông tin này có mục đích nhằm giúp cung cấp các câu trả lời trung thực, hiệu quả cho
các gia đình có liên quan.
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Chính quyền Biden đã hành động để chấm dứt chính sách công phí của chính quyền trước đây.
Ngay lúc này các tòa án liên bang đã bác bỏ những kháng cáo của chính phủ, chính sách công
phí trước đây hiện không còn hiệu lực nữa.
“Hướng dẫn thực địa” lâu đời từ năm 1999 sẽ được áp dụng ngay lập tức, điều này giúp đảm
bảo cho những người nhập cư và gia đình của họ được sử dụng các chương trình y tế, dinh
dưỡng và nhà ở mà họ đủ tiêu chuẩn được hưởng.
Thật an tâm và thông thái khi đến thăm khám bác sĩ nếu quý vị cần chăm sóc, hoặc nếu quý vị
đang lo lắng rằng quý vị có thể bị ốm.
Kiểm tra công phí chỉ áp dụng cho một số chương trình và một số người nhập cư.
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Quy định này không áp dụng đối với cư dân Hoa Kỳ, bao gồm cả con cái của những
người nhập cư.
Quy định này cũng không áp dụng cho những đối tượng đã có thẻ xanh, hoặc người tị
nạn, tị nạn chính trị hoặc người có thị thực do là nạn nhân đặc biệt của bạo lực gia đình.
Việc sử dụng chương trình công phí của một thành viên trong gia đình không thể gây
ảnh hưởng đến đơn xin nhập cư sau này của họ.
Xét nghiệm, điều trị, và các dịch vụ ngăn ngừa dịch COVID-19 — bao gồm cả vắc-xin —
không phải là một phần của quy tắc công phí. Thanh toán cứu trợ đại dịch (chi phiếu
kích cầu) cũng không phải là một phần của quy tắc công phí.
Việc sử dụng chương trình trợ cấp nhà ở, dinh dưỡng và y tế không thể được xem xét
trong quá trình kiểm tra công phí.

Vui lòng đọc trang web Bảo vệ Các Gia đình Nhập cư (Protecting Immigrant Families) để tìm hiểu
thêm thông tin, hoặc quý vị có thể liên hệ Antonio Torres, MPH, Văn phòng các Dịch vụ Công bằng
và Đa văn hóa, Quản lý viên Tương tác Cộng đồng.

