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Bối Cảnh
Chính Quyền Trump đang nỗ lực thay đổi một chính sách của chính phủ liên quan tới các chỉ tiêu được áp dụng khi một người 
xin nhập cảnh vào Mỹ hoặc xin cấp thẻ xanh. Các chỉ tiêu này được lập ra để xác định xem người đó có khả năng trở thành một 
“gánh nặng công” hoặc một người sau này sẽ sử dụng một số  các lợi ích công hay không. 

Cụ thể, luật được đề xuất mở rộng danh sách các lợi ích liên bang mà chính phủ có thể sẽ cân nhắc đưa vào làm một phần của 
quy trình này. Việc sử dụng một số lợi ích của liên bang ở thời điểm hiện tại hoặc trước kia của một người có thể sẽ ngăn người 
đó được trao quyền nhập cảnh hoặc nhận được thẻ xanh.

Văn phòng Nội vụ  
Di trú và Tị nạn
Seattle

1. Thế nào là “gánh nặng công”?
Chính phủ liên bang sử dụng thuật ngữ “gánh nặng công” để mô tả một người nhập cư chủ yếu lệ thuộc vào chính phủ để đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản của người đó. Theo luật đề xuất mới, chính phủ tìm cách định nghĩa gánh nặng công là người nhận được một 
hay nhiều hơn nữa, số lợi ích công của liên bang đã được liệt kê trong luật. (Xem Câu Hỏi 4 để biết thêm chi tiết về các lợi ích này.)

2. Khi nào thì chính phủ liên bang xác định quý vị có khả năng trở thành một gánh nặng công hay không?
Chính phủ liên bang áp dụng một bài sát hạch về gánh nặng công khi một người nộp đơn xin nhập cư vào Mỹ hoặc khi một người nộp 
đơn xin thẻ xanh (còn được biết đến là “người thường trú hợp pháp”), ngoài các trường hợp khác.

Khi xin cấp giấy chiếu khán (visa) hoặc thẻ xanh, quý vị phải nộp một đơn xin. Nhờ sử dụng các thông tin trên đơn và từ buổi phỏng 
vấn sau đó, chính phủ liên bang sẽ quyết định quý vị có khả năng trở thành một “gánh nặng công” hay không. 

Bài sát hạch đặc biệt này không được sử dụng khi một người nộp đơn để trở thành công dân Mỹ sau khi có thẻ xanh.

3. Chính phủ liên bang quyết định ra sao nếu quý vị có khả năng trở thành một gánh nặng công?
Theo luật đề xuất, quyết định về gánh nặng công là dựa trên một số yếu tố khác nhau. Viên chức sở di trú đưa ra một bài sát hạch 
“totality of circumstances” (toàn bộ các điều kiện). Bài sát hạch này kiểm tra độ tuổi, sức khỏe, tình trạng hôn nhân, tài sản, nguồn 
lực, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng của người nộp đơn. Nói cách khác, chính phủ phải xem xét bao quát các điều kiện cá 
nhân của quý vị để quyết định xem quý vị có khả năng phải lệ thuộc vào lợi ích công trong tương lai không.

Ngoài ra, khi luật pháp yêu cầu phải nộp bản affidavit of support (cam kết bảo trợ), việc thiếu sót bản cam kết đó chắc chắn sẽ tạo 
thành việc người đó không được nhập cảnh vì lý do gánh nặng công. Một bản affidavit of support là một hợp đồng có hiệu lực pháp 
lý mà một người (được gọi là “sponsor” (người bảo trợ)) ký để chấp thuận trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho một người khác sẽ đến 
Mỹ để thường trú.

4. Theo đề xuất mới, đâu là chỉ tiêu mới để bị xem là một gánh nặng công?
Theo luật đề xuất, vẫn chưa phải là cuối cùng, quý vị có thể được xem là một gánh nặng công nếu quý vị đã hoặc hiện đang sử dụng 
bất kỳ chương trình nào sau đây. Kết quả xác định này phụ thuộc vào nhiều nhân tố, bao gồm thời điểm và thời gian sử dụng cũng 
như giá trị lợi ích nhận được, ngoài các yếu tố khác liệt kê ở trên như sức khỏe, tuổi tác và nguồn lực tài chính.

Chỉ có các chương trình đánh dấu * mới được xem xét theo mẫu hiện tại của bài sát hạch gánh nặng công. Luật đề xuất sẽ bổ sung 
các chương trình còn lại.

“Gánh Nặng Công” FAQ 
(Câu Hỏi Thường Gặp)

TỪ CHỐI:
Tài liệu FAQ hay “Frequent Asked Questions” (Câu Hỏi Thường Gặp) 
này chứa các thông tin tổng quát, không phải là lời khuyên pháp lý. Nếu 
có thắc mắc về tình trạng cụ thể hoặc cách sử dụng lợi ích của mình, 
quý vị nên trao đổi với luật sư di trú hoặc đại diện được The Board of 
Immigration Appeals (BIA, Hội Đồng Phúc Thẩm về Di Trú) công nhận.
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En el formulario actual de la evaluación de carga pública, solo se consideran los programas que se marcaron con un *. La norma 
propuesta se agregaría a los demás programas.

1. Chương trình trợ giúp bằng tiền mặt*, bao gồm: 

a. Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Trợ Giúp Tạm Thời cho Các Gia Đình Khó khăn).* 

b. Supplemental Security Income (SSI, Thu Nhập An Sinh Bổ Sung), giúp đỡ những người có thu nhập hạn chế và người khuyết 

tật, khiếm thị hoặc ở độ tuổi 65 trở lên.* 

c. General Assistance (Trợ Giúp Tổng Quát) hoặc các chương trình trợ giúp bằng tiền mặt khác tại địa phương.*

2. Thể chế hóa việc chăm sóc dài hạn.*

3. Bảo hiểm y tế Medicaid, ngoài trừ các tình trạng y tế khẩn cấp và các dịch vụ hoặc quyền lợi do Medicaid tài trợ nhưng được 

cung cấp theo Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật) và các quyền lợi dành cho 

con cái sinh ra tại nước ngoài của cha mẹ là công dân Mỹ.

4. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung), trước kia được gọi là “Food 

Stamps” (Phiếu Thực Phẩm).

5. Trợ giá chi phí thuốc theo toa cho người có thu nhập thấp thuộc Medicare Part D (Phần D Medicare).

6. Hỗ trợ tiền thuê nhà, chẳng hạn như Section 8 housing vouchers (Mục 8 phiếu nhà ở) và bất kỳ nhà ở nào được tài trợ bởi 

Project Based Section 8 (Mục 8 Theo Dự Án).

7. Một vài số trợ giá về nhà ở thông qua chính phủ liên bang.

5. Theo đề xuất mới, những chương trình nào không được đưa vào tiêu chí mới để bị xem là một gánh nặng 
công? 
Giảm nhẹ thiên tai; hỗ trợ y tế khẩn cấp; chương trình toàn bang, toàn địa phương hoặc bộ lạc (ngoài trợ giúp bằng tiền); các lợi 
ích mà người thân trong gia đình người nhập cư nhận được; hoặc bất kỳ lợi ích nào khác không được liệt kê cụ thể trong luật đề 
xuất. Các lợi ích không được liệt kê, chẳng hạn như giáo dục, phát triển trẻ em và các chương trình việc làm, đào tạo nghề cũng 
không được tính. Chính phủ liên bang đang tìm kiếm các ý kiến công khai về việc có nên xem xét đến. Children’s Health Insurance 
Program (CHIP, Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em) hay không. 

Bất kỳ chương trình nào tại địa phương của Thành Phố Seattle, chẳng hạn như Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá 
Tiện Ích) và Seattle Preschool Program (Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle) đều sẽ không được tính đến. 

Nhấp vào đây để xem nhiều chương trình Seattle mà quý vị có thể đủ điều kiện, bất kể trạng thái nhập cư của quý vị là gì:  
www.seattle.gov/affordable.

6. Sẽ ra sao nếu những người thân trong gia đình tôi sử dụng các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh 
dưỡng, giáo dục hoặc các chương trình khác?
Nhìn chung, chính phủ liên bang sẽ chỉ xem xét các lợi ích mà chính quý vị với tư cách người nộp đơn nhận được, chứ không phải 
thành viên trong gia đình quý vị. Nếu đề xuất mới có hiệu lực, chính phủ liên bang sẽ không tính đến việc con cái quý vị sử dụng lợi ích 
phi tiền mặt (chẳng hạn như bảo hiểm y tế hoặc phiếu thực phẩm) trong đơn xin cấp thẻ xanh hay nhập cư vào Mỹ của chính quý vị. 
Tuy nhiên, số con của quý vị, bao gồm con đã là công dân, có thể sẽ được tính là một phần của quyết định gánh nặng công, vì nó ảnh 
hưởng tới quy mô hộ gia đình. 

Chúng tôi khuyên quý vị trao đổi với luật sư nhập cư về trường hợp của mình.

7.  Sẽ ra sao nếu tôi đã sử dụng các lợi ích này trước kia và không còn nhận được lợi ích đó nữa? 
Bài sát hạch về gánh nặng công là nói  về sau này, nghĩa là bài sát hạch không chỉ dựa trên những gì đã diễn ra trước kia. Nếu 
trước đây quý vị đã nhận lợi ích, nhưng tình trạng của quý vị đã thay đổi, thì quý vị có thể cho biết rằng bây giờ và sau này quý vị sẽ 
không cần các dịch vụ đó nữa (chẳng hạn như quý vị có việc làm mới).

Nếu có thắc mắc về tình trạng cụ thể hoặc cách sử dụng lợi ích của mình, quý vị nên trao đổi với luật sư nhập cư hoặc đại diện 
được The Board of Immigration Appeals (BIA, Hội Đồng Phúc Thẩm về Di Trú) công nhận.

8. Gánh nặng công có áp dụng cho toàn bộ người nhập cư không?  
Không! Bài sát hạch về gánh nặng công không được áp dụng cho những người có thẻ xanh khi họ nộp đơn trở thành Công Dân Mỹ. 
Tương tự, một sồ những người nhập cư nhân đạo cũng được miễn sát hạch về gánh nặng công hoặc có thể hội đủ tiêu chuẩn được 
miễn sát hạch về gánh nặng công. Sát hạch gánh nặng công bao gồm:

TỪ CHỐI:
Tài liệu FAQ hay “Frequent Asked Questions” (Câu Hỏi Thường Gặp) 
này chứa các thông tin tổng quát, không phải là lời khuyên pháp lý. Nếu 
có thắc mắc về tình trạng cụ thể hoặc cách sử dụng lợi ích của mình, 
quý vị nên trao đổi với luật sư di trú hoặc đại diện được The Board of 
Immigration Appeals (BIA, Hội Đồng Phúc Thẩm về Di Trú) công nhận.

Văn phòng Nội vụ  
Di trú và Tị nạn
Seattle
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• Refugee (người tị nạn)

• Asylee (người xin hoặc đã được cấp quyền tị nạn)

• Những người xin cấp thẻ xanh theo Violence Against Women Act (VAWA, Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ)

• Những người đã có hoặc đang xin cấp thị thực loại U hoặc T

• Trẻ em thuộc diện Special Immigrant Juvenile Status (Trạng Thái Vị Thành Niên Nhập Cư Đặc Biệt)

Nếu rơi vào bất kỳ nhóm nào ở trên, quý vị có thể sử dụng BẤT KỲ lợi ích nào mà mình đủ điều kiện nhận. Việc này bao gồm các 
chương trình hỗ trợ tiền mặt, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và các chương trình phi tiền mặt khác.

9. Sẽ ra sao nếu tôi đã có thẻ xanh và đang nhận lợi ích?  
Theo luật đề xuất, quý vị không thể bị mất thẻ xanh chỉ vì quý vị, con cái hoặc người thân trong gia đình quý vị sử dụng các lợi ích 
theo luật. Ngoài ra, quý vị không bị từ chối cấp quyền công dân Mỹ vì lý do nhận lợi ích theo luật.

10. Sẽ ra sao nếu tôi là công dân Mỹ và đang nhận lợi ích?
Gánh nặng công không áp dụng cho các công dân Mỹ. Nếu là một công dân Mỹ đang nhận lợi ích, quý vị hãy tiếp tục nhận lợi ích mà 
quý vị hội đủ điều kiện để nhận.

11. Tôi có nên dừng nhận các lợi ích mà chúng tôi đang nhận không?  
KHÔNG! Nếu quý vị hoặc gia đình của mình đang nhận lợi ích để khám bác sĩ, chi trả cho thực phẩm hoặc tiền thuê nhà, thì quý vị 
không cần dừng nhận lợi ích theo luật đề xuất. Luật đề xuất CHƯA phải là bản cuối cùng. Trong các tháng tới, luật này vẫn sẽ chưa 
có hiệu lực. Luật đề xuất sẽ không được áp dụng trở về trước, nghĩa là chính phủ sẽ không xem xét việc một người sử dụng lợi ích 
mới được bổ sung trước ngày luật có hiệu lực. 

Tuy nhiên, đối với các lợi ích đã là một phần của quyết định về gánh nặng công, chẳng hạn như TANF, SSI và các thể chế hóa dài 
hạn, chính phủ sẽ tính đến việc sử dụng trước ngày luật có hiệu lực. Hãy trao đổi với luật sư di trú nếu quý vị có câu hỏi cụ thể.

12. Sẽ ra sao nếu tôi nhận lợi ích không được liệt kê? 
Chỉ những lợi ích liệt kê trong luật đề xuất (xem Câu Hỏi 4) mới có thể được tính đến. Các lợi ích không được liệt kê, chẳng hạn như 
giáo dục, phát triển trẻ em, bữa trưa học đường miễn phí hoặc giảm giá và các chương trình tìm việc làm, đào tạo nghề không phải là 
một phần của bài sát hạch về gánh nặng công. 

Bất kỳ chương trình nào tại địa phương của thành phố, chẳng hạn như Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích) và 
Seattle Preschool Program (Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle) đều không được tính đến.

Nhấp vào đây để xem nhiều chương trình Seattle mà quý vị có thể đủ điều kiện, bất kể trạng thái nhập cư của quý vị là gì:  
www.seattle.gov/affordable.

13. Tôi có thể bị trục xuất nếu là gánh nặng công không?  
Theo luật hiện hành, trong những trường hợp cực kỳ hiếm, người trở thành gánh nặng công có thể bị trục xuất. Các luật này rất hạn 
hẹp và hầu như chưa bao giờ được áp dụng. Đề xuất mới này không diễn giải hay mở rộng chỉ tiêu để loại bỏ hoặc trục xuất.

14. Các thay đổi khác được Chính Quyền Trump đề xuất trong nội dung đề xuất mới là gì?
A Bên cạnh các chỉ tiêu mới được liệt kê ở Câu Hỏi 4, đề xuất mới cũng:

Áp dụng bài sát hạch tương tự cho:

1. các yêu cầu gia hạn giấy chiếu khán cho người không định cư (ví dụ, để ở lại Mỹ lâu hơn với giấy chiếu khán du lịch), và 
2. yêu cầu thay đổi tình trạng không nhập cư (ví dụ, thay đổi từ giấy chiếu khán học sinh sinh viên sang giấy chiếu khán làm việc).

Làm rõ khi nào cho phép một người nhập cư muốn điều chỉnh tình trạng được mua công trái. Theo luật đề xuất, người nhập cư bị coi là 
không được nhập cư vì lý do gánh nặng công sẽ có thể phải mua công trái gánh nặng công giá trị ít nhất 10.000 USD.

15. Đề xuất mới sẽ ảnh hưởng ra sao tới những người khuyết tật?   
Trẻ em đang xin cấp thẻ xanh có thể phải tuân theo các luật mới được đề xuất. Và nếu trẻ đang nhận Medicaid, việc này có thể 
được cân nhắc trong bài sát hạch gánh nặng công, cùng với độ tuổi, thu nhập và các yếu tố khác của trẻ. Chính phủ đã kêu gọi ý 
kiến đóng góp về việc có tính đến Children’s Health Insurance Program (CHIP, Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em) trong bản thay 
đổi luật cuối cùng hay không, nhưng trong văn bản quy định hiện nay thì không bao gồm chương trình này. Trẻ em là công dân Mỹ 
không phải chịu sát hạch về gánh nặng công.

TỪ CHỐI:
Tài liệu FAQ hay “Frequent Asked Questions” (Câu Hỏi Thường Gặp) 
này chứa các thông tin tổng quát, không phải là lời khuyên pháp lý. Nếu 
có thắc mắc về tình trạng cụ thể hoặc cách sử dụng lợi ích của mình, 
quý vị nên trao đổi với luật sư di trú hoặc đại diện được The Board of 
Immigration Appeals (BIA, Hội Đồng Phúc Thẩm về Di Trú) công nhận.

Văn phòng Nội vụ  
Di trú và Tị nạn
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16. ¿De qué manera la propuesta nueva afectará a las personas con discapacidades?
Theo luật đề xuất, sức khỏe con người là một trong các yếu tố mà chính phủ sẽ cân nhắc khi xác định người đó có khả năng trở thành 
một gánh nặng công hay không. Điều này bao gồm tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần có thể giới hạn năng lực làm việc, tham 
gia học tập hoặc tự chăm sóc của một người.

Tuy nhiên, luật đề xuất cũng tuyên bố rằng các thay đổi sẽ không áp dụng cho các lợi ích (ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc chăm sóc 
dài hạn) mà quý vị nhận được trước khi luật trở thành cuối cùng. 

Chúng tôi khuyên quý vị trao đổi với luật sư di trú về trường hợp của mình.

17. Tôi có thẻ xanh và cần phải gia hạn sớm. Chính phủ có thể từ chối đơn xin gia hạn của tôi vì tôi đang nhận 
Medicaid, phiếu thực phẩm và/hoặc trợ giúp nhà ở không?  
Không! Bài sát hạch gánh nặng công không áp dụng khi quý vị gia hạn thẻ xanh. Đơn xin gia hạn sẽ không bị từ chối dựa trên việc 
quý vị sử dụng các chương trình mà quý vị hội đủ điều kiện để nhận.

18. Các công dân Mỹ tự nhiên có thể bị mất quyền công dân nếu họ sử dụng các chương trình như Medicaid 
hoặc SNAP/Phiếu Thực Phẩm không? 
Không! Công dân Mỹ không mất quyền công dân của mình dựa trên quyền sử dụng lợi ích công theo luật định.

19. Khi nào đề xuất mới sẽ được phê chuẩn và bắt đầu có hiệu lực?
Chúng tôi không biết chắc chắn. Chính phủ liên bang phải tuân theo một quy trình dài trước khi luật đề xuất trở thành cuối cùng và có 
hiệu lực, trong đó bao gồm thời gian 60 ngày lấy ý kiến công cộng. Trước khi chính sách trở thành cuối cùng, chính phủ phải trao cho 
công chúng cơ hội đưa ra quan điểm của mình, và cân nhắc và phản hồi các ý kiến nhận được.

20. Quý vị có thể cho chính phủ liên bang biết ý kiến của mình về chính sách này: 
Luật đề xuất này vẫn chưa phải là cuối cùng. Quý vị vẫn còn thời gian tới thứ Hai, ngày 10 tháng 12 để chia sẻ ý kiến của mình về 
đề xuất mới bằng cách gửi ý kiến dưới dạng “ý kiến công chúng” đến một ấn phẩm được gọi là “Federal Register” (Công Báo Liên 
Bang). Quý vị chỉ có thể gửi ý kiến bằng tiếng Anh. Quý vị không cần phải là một công dân Mỹ để có thể gửi ý kiến. Luật đề xuất sẽ 
không trở thành cuối cùng cho đến sau khi chính phủ đã xem xét tất cả các ý kiến.

Thành Phố Seattle phản đối luật đề xuất này và sẽ gửi một ý kiến công khai. Để gửi ý kiến của chính quý vị, hãy nhấp vào đây: 
www.citiesforaction.us/publiccharge.

TỪ CHỐI:
Tài liệu FAQ hay “Frequent Asked Questions” (Câu Hỏi Thường Gặp) 
này chứa các thông tin tổng quát, không phải là lời khuyên pháp lý. Nếu 
có thắc mắc về tình trạng cụ thể hoặc cách sử dụng lợi ích của mình, 
quý vị nên trao đổi với luật sư di trú hoặc đại diện được The Board of 
Immigration Appeals (BIA, Hội Đồng Phúc Thẩm về Di Trú) công nhận.
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