توشیح قانون نهایی مکلفیت عامه 2022

ی
وزارت امنیت داخل ایاالت متحده ( )DHSیک قانون نهای را توشیح کرده که در جریده رسم فدرال به نش یم رسد ،و موضوع چگونگ مدیریت عدم
پذیرش مکلفیت عامه توسط وزارت امنیت داخل ایاالت متحده ( )DHSبرای افراد بیگانه (غی شهروندی) را توضیح یم نماید .این قانون درک تاریخ
«مکلفیت عامه» که برای چندین دهه برقرار بود ،و تا وقت که اداره قبل مزایای مکمل صحت عامه مانند امداد صخ و کمکهای تغذیهای را منحیث
بخش از تعیی عدم پذیرش مکلفیت عامه در نظر یم گرفت ،را مجددا احیا یمکند .قانوی که امروز اعالم شد بیانگر تعهد دولت بایدن برای بازگرداندن
ایمان به سیستم مهاجرت قانوی ما است.
ً
ً
افراد غی شهروندی که احتمال یمرود به «مکلفیت عامه» تبدیل شوند ،به این معت که احتماال برای امرار معاش عمدتا به دولت وابسته یمشوند ،یمتوانند از
ً
پذیرش یا اقامت دائم قانوی (که در اصطالح عامیانه به عنوان گرین کارت شناخته یمشود) منع شوند .تا قبل از سال  ،2019تقریبا تمام مزایای غینقدی دولت
مانند امداد صخ و یا کمک های تغذیه از برریس حذف یم شد .قانون سال  ،2019که در نهایت لغو شد و دیگر قابل اجرا نیست ،منجر به کاهش ثبت نام در
چنی برنامه های در میان افرادی شد که مشمول مکلفیت عامه عدم پذیرش نیستند ،مانند اطفال شهروند ایاالت متحده در خانواده های دارای وضعیت
مختلط .انتشار این قانون و ثبت در جریده رسم فدرال با تدوین رسم درک تاریخ از این اصطالح ،از این عواقب جلوگیی یم کند.

با این قانون ،وزارت امنیت داخل ایاالت متحده ) (DHSدلیل عدم پذیرش مکلفیت عامه را به
نحوی پیگیی یم کند که:
برای عموم مردم اطمینان را برقرار یم کند؛
تکمیل نمودن فورم های جدید و سنگی و
اسناد ضمیموی الزیم نم باشد؛
درخواست ها و عرایض غی مهاجرت بخاطر
تمدید اقامت و تغیی وضعیت الزیم پنداشته
نم شود؛ و
معیارات پیچیده و گیج کننده را ایجاد نم
کند.

اهمیت اجتناب از «عواقب دلخراش» را
نادیده نمگید  -یعت دلشد کردن یک فرد
از مشارکت در برنامههای منافع عامه ،بر
اساس ترس از پیامدهای منف مهاجرت،
حت اگر فرد در وهله اول تحت این قانون
قرار نداشته باشد.

مطابق با هدایات کنگره است.

برای مأموران و غیشهروندان و خانواده
های آنها واضح و قابل درک است؛
منجر به قضاوتهای منصفانه و
منسجم برای کاهش خطر رفتار نابرابر
با افراد دارای موقعیت مشابه یمشود؛

موانع ناروا بر متقاضیان را از بی یم برد؛ و

از ایجاد ممانعت استفاده از منافع
عمویم توسط افرادی که شامل مکلفیت
عامه نیستند جلوگیی یم کند.

