
په اره وضاحت   ې مقرر  2022باندی اتکا د وروستی شوی   مرستودولتی   په

د    قانون   دغه  .رېږي پ خ   کې   جريده   رسمي   په  فډرال   د   چې   کړی   نشر   او   وروستی   ی مقرر   يو   داسې   ( DHS)  يا   وزارت  امنيت   کورني   د   ايالتونو   متحده   د 

تابعته کسا   د لخوا    (DHS) يا    ايالتونو د کورني امنيت وزارت متحده   باندی متکی او باردوش د تشخيص  بې  توضيح  څرنګوالي موضوع    ن د دولتی کمکونو 

بشپړې  تر هغه چې تېرې ادارې د عامې روغتيا  نافذ وو او   لسيزو لپاره  څخه د تاريخي درک په موخه د څو    مقرره له دولتی کمکونو اتکا  ياد    .کوي 

قانونيد   شو،  اعالن  نن  چې  مقرره  هغه  .کوي  اعاده  بېرته  وې،  نيولې  کې  پام   په  توګه  په  منلو  نه  مکلفيت   عامه  د   مرستې  غذائی  اوميديکيد    روغتيايي  لکه  ښيګڼې

.ښيي  ژمنتيا دولت بايډن  د کې  برخه  راګرځولو بېرته باور  د   ته  سيسټم کډوالۍ

بدل شي، په دې معنې چې ښايي د امرار معيشت نشتوالي له کبله به په دولت پورې    دولت باندی تکليف يا باردوش ښايي هغه کسان چې د متحده ايالتونو تابعيت نلري په  

امت ته په منل  اقي او خوراکي مرستو له  کال مخکې کابو ټولې غير نغدي ښيګڼې لکه روغتياي  2019د  پلټنې څخه لېرې کېږي   وتړل شي، کولی شی چې د قانوني دايمي

لغو شوه او نور د تطبيق وړ نهدی دغه ډول پروګرامونو کې د    بالخرهچې    مقرره  کال  2019له    .منع کړای شي  (کې ګرين کارت بلل کېږي  اصطالحپه عامه  )کيدو سره  

کی   لکه په مختلط وضعيت لروونکيو کورنيو شامل ندي کې  دولتی تکليف يا کومکونو اتکا  ثبتونې کموالي المل شو چې په هغو کې د نه منل کيدو    د نوم  دغسې کسانو

  عواقبو   له  هغه  د   تعريف او   او   درک   تاريخي   له  اصطالح   دغې   د   ثبت  هغه   او د فډرال رسمي جريده  نشر   مقررهد دغه    .متحده ايالتونو تابعيت لروونکي ماشومان

 کوي   مخنيوی   څخه

  د   متحده  ایالتونو د   کورني امنیت  وزارت  یا  (DHS) پھ پام کی لری چھ د دولتی کمکونو باردوش او پر دایمی اقامت د ھغوی  ناوره  
عواقب شرایط داسی تطبیق کری چھ: 



 

 



 


