What is a “public charge?”
A person who uses some kinds of benefits from the government might be
considered a “public charge” by the government. This can affect your
immigration status. Just using government programs does not make you
a public charge.

Which programs might put
someone at risk of being
considered a “public charge”?
The ONLY government programs right now are:
• Cash assistance (like TANF or SSI)
• If the government is paying for
institutionalized longterm health care
(like a nursing home)

The government recently changed the
rules they use to decide if someone
is a “public charge.” The new rules
start on October 15, 2019. But public
charge still doesn’t apply to many
people, and most government programs aren’t included in the rules.

• SNAP (food stamps)

When does the government
decide if someone is a
“public charge”?

• Non-emergency Medicaid (but NOT
healthcare services, the Essential Plan,
Emergency Medicaid, or Medicaid for
pregnant women and children)

It only happens when you are applying for a
green card or some kinds of visas. When you
apply for citizenship the government does NOT
check if you are a “public charge.”

• Section 8 and public housing

What should I do?

When the new rules go into effect on Oct. 15, 2019,
the added programs will be:

Even being enrolled in these programs does NOT
mean you will automatically be considered a public
charge. But these are some of the things the
government looks at.
MOST government benefits are not included. If your
children are US citizens, you can apply for them to
use these programs without putting yourself at risk.

Immigrants with certain statuses can apply
for a green card without being considered a
“public charge” no matter what. These include:

• Refugees and asylees
• Victims of serious crimes
(like U and T visa holders)
• VAWA self-petitioners (for people
who are victims of violence
committed by family members)
• Special immigrant juveniles (SIJS)
• Some other immigrants

You don’t need to cancel your
benefits if you’re not at risk of being
considered a “public charge.” Even
if you are, it is important to think
about what programs you and your
family need as well as immigration
concerns. If you have questions about
“public charge” related to an existing
or future immigration application, you
should talk to an immigration lawyer.
Call the New Americans Hotline at
1-800-566-7636 for suggestions about
where to get legal advice. The hotline
is free and anonymous, and help is
available in many languages.
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পাবিলক চাজর্ িক?
একজন অিভবাসী িযিন সরকার েথেক েকােনা ধরেণর সুিবধা ব্যবহার কেরন েসগুিল
সরকার "পাবিলক চাজর্ " িহসােব িবেবিচত করেত পাের। এিট আপনার অিভবাসন
(Immigration)িস্থিতেক প্রভািবত করেত পাের। তেব ষব সরকারী েপ্রাগ্রামগুিল
ব্যবহার করা আপনােক ‘Public Charge’ বাণাএ না.

েকান েপ্রাগ্রামগুিল "পাবিলক চাজর্ "
িহসােব িবেবিচত হওয়ার ঝুঁ িকেত (risk)
পড়েত পাের ?
এখন েকবলমাত্র এই সরকারী েপ্রাগ্রামগুিল েক Public Charge মেন
করা হেয়:
• নগদ সহায়তা (cash benefit) (েযমন িটএএনএফ বা এসএসআই)
• যিদ সরকার প্রািতষ্ঠািনক দীঘর্েময়াদী স্বাস্থ্যেসবার জন্য অথর্ প্রদান
কের (নািসর্ং েহােমর মেতা)
নতু ন িনয়মগুিল 15 ই অেক্টাবর, 2019 এ কাযর্কর হওয়ার পের, যুক্ত
েপ্রাগ্রামগুিল হেব:
• এসএনএিপ (ফু ড স্ট্যাম্প)
• অ-জরুরী েমিডেকড (তেব স্বাস্থ্যেসবা পিরেষবা নয়, প্রেয়াজনীয়
পিরকল্পনা, বা জরুরী েমিডেকড, বা গভর্ বতী মিহলােদর ও িশশুেদর
জন্য েমিডেকড ও নয়)
• িবভাগ 8(Section 8) এবং পাবিলক হাউিজং
এমনিক এই েপ্রাগ্রামগুিলেত তািলকাভু ক্ত (enroll) েকারেলই েয সরকার
আপনােক Public Charge মেণ কের, তা না। সরকার আেগ িকছু
ব্যাপার িণএ িবেবচনা কের.
েবিশরভাগ সরকারী সুিবধা এই তািলকায় অন্তভুর্ ক্ত নয়। যিদ আপনার
বাচ্চারা US Citizen(নাগিরক) হয় তেব আপিন এই েপ্রাগ্রামগুিল তােদর
ব্যবহােরর জন্য িনিশ্চন্ত মেন আেবদন করেত পােরন।

িকছু স্ট্যাটাস এ অিভবাসীরা িগ্রন কাডর্ বা িভসার জন্য
আেবদন, Public Charge এর িচন্তা ণা কের ই করেত
পারেবন, যাই েহাক না েকন। এর মেধ্য রেয়েছ:
• শরণাথর্ ী এবং asylees
• মানব পাচােরর িশকার (িট িভসা)
• গাহর্ স্থ্য সিহংসতা বা গুরুতর অপরােধর িশকার
(েযমন ইউ িভসাধারীরা)
• VAWA স্ব-আেবদনকারীরা (পিরবােরর
সদস্যেদর দ্বারা সংঘিটত িনযর্াতেনর িশকার
ব্যিক্তেদর জন্য)
• িবেশষ অিভবাসী িকেশার (এসআইেজএস)
• আরও িকছু অিভবাসী

েকােনা সম্প্রিত “Public Charge’ িক না তা
িসদ্ধান্ত েনবার িবিধগুিল সরকার পিরবতর্ ন
কেরেছ। নতু ন িবিধগুিল অেক্টাবর 15, 2019 এ
কাযর্কর হয় তেব জনসাধারেণর চাজর্ (Public
Charge)এখনও অেনক েলােকর জন্য প্রেযাজ্য
নয়, এবং েবিশরভাগ সরকারী েপ্রাগ্রামগুিল
নতু ন িণওম এ আষেব ণা.

সরকার কখন িষথ
্ র কের েজ আপিন
'Public Charge' িক ণা?
আপিন যখন িগ্রন কাডর্ বা েকােনা ধরেণর িভসার জন্য আেবদন করেছন
তখন আপনােক ‘Public Charge’ মেণ কের। আপিন যখন নাগিরকেত্বর
(Citizenship) জন্য আেবদন কেরন তখন সরকার আপনােক Public
Charge মেণ কের না.

আমার িক করা উিচৎ?
আপনার যিদ Public Charge িহসােব িবেবিচত
হওয়ার ভয় না থােক তেব আপনার সুিবধাগুিল
বািতল করার দরকার েনই. আর যিদ আপিন Public
Charge এর Risk এ আষেত পােরন তখন আপিন
এবং আপনার পিরবােরর প্রেয়াজেনর আর
অিভবাসন সংক্রান্ত ব্যাপার এ সম্পেকর্ িচন্তা করা
গুরুত্বপূণর্। আপনার যিদ েকানও existing or
future (িবদ্যমান বা ভিবষ্যত )অিভবাসন আেবদন
সম্পিকর্ ত "পাবিলক চাজর্ " সম্পেকর্ প্রশ্ন থােক,
আপনার একিট অিভবাসন আইনজীবীর (immigration attorney) সােথ পরামশর্ করা উিচত। আইনী
পরামশর্ েকাথায় পােবন েস সম্পেকর্ পরামেশর্ র জন্য
িনউ আেমিরকান হটলাইেন 1-800-566-7636 এ
কল করুন। হটলাইনিট free এবং confidential
(িনখরচায় এবং েগাপনীয়)রেয়েছ এবং অেনক ভাষায়
সহায়তা পাওয়া যায়।
িনউইয়কর্ ইিমেগ্রশন েকায়ািলশন এবং অংশীদার ও
অংশীদারেদর জন্য েসন্টার ফর আরবান প্যােডাগজ

