CIĘŻAR PUBLICZNY: Czy to mnie dotyczy?
Ciężar publiczny to test sprawdzający, które osoby będą najprawdopodobniej korzystać z konkretnych programów
rządowych. Zasada ciężaru publicznego jest kwestionowana w wielu procesach sądowych. Aby uzyskać najnowsze
informacje dotyczące statusów procesów sądowych, należy wejść na stronę nyc.gov/publiccharge lub zadzwonić na
infolinię ActionNYC w godz. od 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku pod numer 800-354-0365.
Niniejsza informacja NIE stanowi porady prawnej. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na darmowe spotkanie
z zaufanym doradcą prawnym, należy zadzwonić na infolinię ActionNYC. Infolinia zapewnia anonimowość i obsługuje
ponad 200 języków.

Zasada ciężaru publicznego NIE obowiązuje Państwa,
nawet jeśli odnowią Państwo zieloną kartę.

Mają Państwo zieloną kartę.



Zasada ciężaru publicznego NIE obowiązuje Państwa.

Aplikują Państwo o jeden z poniższych
statusów LUB już go uzyskali:
obywatelstwo Stanów Zjednoczonych,
wiza typu T lub U, azylant, uchodźca,
specjalny nieletni imigrant, petent
w ramach VAWA.



rodziny planują złożyć wniosek
odnowić wizę, przebywając na terenie
Stanów Zjednoczonych.



o zieloną kartę lub wizę bądź chcą
odnowić wizę, przebywając poza
granicami Stanów Zjednoczonych.

Test ciężaru publicznego może wciąż nie mieć zastosowania.
Nawet jeśli ma on zastosowanie, to świadczenia, jakie
Państwo otrzymują, mogą nie być uznawane za jego część.
Test nie ma również zastosowania, jeśli są Państwo w trakcie
odnawiania uczestnictwa w Programie statusu tymczasowej
ochrony (TPS) lub Programie odroczonej deportacji wobec
osób przybyłych w wieku dziecięcym (DACA).

Należy zasięgnąć konsultacji dla imigrantów.

Państwo lub członkowie Państwa
rodziny planują złożyć wniosek

Mogą nadal korzystać Państwo z programów rządowych, do
których się Państwo kwalifikują. Świadczenia otrzymywane
podczas posiadania danego statusu nie będą wykorzystane
przeciwko Państwu, nawet jeśli będą się Państwo starać
o zieloną kartę na innej podstawie.

Należy zasięgnąć konsultacji dla imigrantów.

Państwo lub członkowie Państwa
o zieloną kartę lub wizę bądź chcą

Jeżeli jednak chcą Państwo opuścić kraj na ponad
6 miesięcy, powinni Państwo skonsultować się z doradcą
prawnym ds. imigracyjnych.



Istnieje oddzielna zasada ciężaru publicznego wraz
z oddzielnymi wytycznymi w sprawie wniosków o zieloną
kartę i wizę złożonych poza granicami Stanów
Zjednoczonych. Aby uzyskać najnowsze informacje
dotyczące ciężaru publicznego, prosimy skonsultować
się z doradcą prawnym ds. imigracji. W przypadku braku
możliwości konsultacji z doradcą prosimy zadzwonić na
infolinię ActionNYC pod numer 800-354-0365.
CIĄG DALSZY 

Ciężar publiczny: Korzystanie z opieki
medycznej bez obaw
Zasada ciężaru publicznego jest kwestionowana w wielu procesach sądowych. Aby uzyskać najświeższe
informacje dotyczące statusów procesów sądowych, należy wejść na stronę nyc.gov/publiccharge lub
zadzwonić na infolinię ActionNYC pod numer 800-354-0365.

Skutki ciężaru publicznego

Jakie działania można podjąć

Korzystanie z opieki w
klinikach Wydziału Zdrowia
miasta Nowy Jork (NYC
Department of Health) w
ramach programu NYC
Health + Hospitals oraz
w społecznych centrach
zdrowia.

Korzystanie z opieki medycznej nie jest
świadczeniem publicznym objętym zasadą
ciężaru publicznego.

Opieka bez obaw!

Medicaid

Wielu imigrantów, w tym azylantów,
uchodźców, określonych grup ofiar
przemocy oraz osób, które już posiadają
zieloną kartę, nie podlega zasadzie ciężaru
publicznego.

Jeżeli podlegają Państwo zasadzie ciężaru
publicznego, dbanie o swoje zdrowie na
bieżąco może wzmocnić późniejszy
wniosek imigracyjny.

Uczestnicy programu DACA kwalifikują
się do państwowej refundacji w ramach
Medicaid, co nie stanowi świadczenia
publicznego w rozumieniu zasady ciężaru
publicznego.
Medicaid w sytuacjach
awaryjnych, Medicaid
dla kobiet w ciąży, Plan
zasadniczy (Essential
Plan), Child Health
Plus lub zatwierdzone
ubezpieczenie zdrowotne

Nie są to świadczenia publiczne objęte
zasadą ciężaru publicznego.

Opieka NYC, opcje H+H,
opieka charytatywna lub
społeczne centra zdrowia –
ruchoma skala opłat

Usługi te nie są świadczeniami publicznymi
objętymi zasadą ciężaru publicznego.

Większość mieszkańców Nowego Jorku
uprawnionych do usługi Medicaid może
się zapisać bez obaw o ciężar publiczny.
Konsultacje dla imigrantów można
uzyskać, dzwoniąc na infolinię ActionNYC
pod numer 800-354-0365.

Rejestracja bez obaw!

Rodzice nie podlegają karze za zapisanie
dziecka do programu Child Health Plus ani
na inne świadczenia.

Rejestracja bez obaw!

Niniejsza informacja NIE stanowi porady prawnej. Aby dowiedzieć się więcej oraz umówić się na
darmowe spotkanie z zaufanym doradcą prawnym, należy zadzwonić na infolinię ActionNYC w
godz. od 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku pod numer 800-354-0365. Infolinia zapewnia
anonimowość i obsługuje ponad 200 języków.

Jeżeli zasada ciężaru publicznego może dotyczyć Państwa lub członków Państwa
rodziny, należy zadzwonić na infolinię ActionNYC pod numer 800-354-0365.
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