ልጆቼን በጤና እና በአመጋገብ ሥርዓት ፕሮግራሞች ውስጥ
እንዲመዘገቡ ማድረግ ይኖርብኛልን?
(ከጥር 2020 የተዘጋጀ)

ንደ Medicaid, CHIP, Marketplace Coverage (“Obamacare”), School Breakfast and Lunch, WIC, እና
SNAP (“food stumps”) ያሉ ፕሮግራሞች ልጆችዎ ጤናማ እና ጠንካራ ሕይወት እንዲመሩ ይረዷቸዋል።
ልጆችዎ እነዚህን የጤና እና የአመጋገብ ሥርዓት ፕሮግራሞች መጠቀማቸው በስደተኝነት ደረጃዎ ወይም
ለመኖሪያ ፈቃድ ባቀረቡት ማመልከቻ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረው እንደሆነ ጥያቄ ሊኖርዎት ይችላል። ይህ
ሰነድ በዚህ ጉዳይ ላይ አበክረው የሚነሱ ጥያቄዎችን በመመለስ እርስዎ ለቤተሰብዎችዎ ጥሩ ውሳኔ
ለመስጠት እንዲችሉ ይረዳል።
የአረንጓዴ ካርድ ቃለመጠይቄ በአሜሪካ ውስጥ ይሆናል
፡፡ ልጆቼ የጤና እና የአመጋገብ ሥርዓት ድጋፍ
ማግኘታቸው የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ያለኝን ዕድል
አስቸጋሪ ያደርገዋል ወይ? አያደርገውም፡፡ ልጆችዎ
የሚያገኙት የጤና እና የአመጋገብ ጥቅም በእርስዎ የመኖሪያ
ፈቃድ ማመልከቻ ላይ እንደ መጥፎ ነጥብ ተደርጎ
አይቆጠርብዎትም፡፡* እኛ የምንመክርዎት ልጆችዎን ብቁ
ለሆኑባቸው የጥቅም ፕሮግራሞች ሁሉ ማስመዝገብዎን
እንዲቀጥሉ ነው፡፡ እርስዎ የሚያገኙት ጥቅም ልጆችዎ ወይም
ሌሎች የቤተሰብዎ አባላት ከሚያገኙት ጥቅም የተለየ ነው፡፡
የእርስዎን ሥም በልጆችዎ ማመልከቻ ላይ መጻፍዎ እርስዎ
ራስዎ ለዚህ ጥቅም እንዳመለከቱ ተደርጎ አይወሰድም፡፡
ልጆቼን ጥቅም እንዲያገኙ በማመለክትበት ወቅት
ስለራሴ መረጃዎችን መስጠት ይኖርብኛል ወይ? አዎን፣
አንዳንዶቹን፡፡ ለራሳቸው ጥቅም ለማግኘት የማያመለክቱ
ቢሆንም እንኳን ማመልከቻው በቤተሰብዎ ውስጥ
ስለሚገኙት ሁሉም አባላት የገቢ መረጃ እንዲገለጽ
ይጠይቃል። ይሁንና ማመልከቻውን የሚያቀርቡት ልጆችዎ
ጥቅም እንዲያገኙ ብቻ ከሆነ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥርዎን
እንዲያስታውቁ ወይም ስለ ስደተኝነት ደረጃዎ መረጃ
እንዲሰጡ አይጠበቅም።
የአሜሪካዊ ዜግነት ያላቸው ልጆቼ ላገኙት ጥቅም
ገንዘቡን ለመንግሥት መልሼ እንድከፍል ይጠበቅበኛል
ወይ? የለም። የእርሶ አሜሪካዊ ዜግነት ያላቸው ልጆችዎ
ለጥቅሙ ብቁ የሆኑት እና ጥቅሙን እያገኙ ያሉት አሁን ከሆነ፣
ቤተሰብዎችዎ ወደፊት የእንዚህን ጥቅሞች ክፍያ መልሰው
ለመክፈል ሃላፊነት አይኖርባቸውም።

ለልጆቼ በማቀርበው ማመልከቻ ላይ የምሰጠው መረጃ
በስደተኝነት ጉዳዬ ላይ አሉታዊ በሆነ መልኩ ተፈጻሚ
ሊሆንብኝ ይችላልን? አይሆንም፡፡ በማመልከቻው ላይ
የሚገልጹት መረጃ ሁሉ የእርስዎ ልጆች ለፕሮግራሞቹ ብቁ
መሆናቸውን ለመወሰን ጉዳይ ብቻ ነው። ይህ መረጃ
በስደተኝነት ጉዳይዎ ላይ አሉታዊ በሆነ መልኩ ተፈጻሚ
አይደረግም። እርስዎ የሚፈለጉብዎትን መረጃዎች ብቻ
መስጠትዎንና ሐሰተኛ መረጃ ያልሰጡ መሆኑን ማረጋገጥ
ይኖርብዎታል።
ሰነድ የሌለኝ ከሆነስ? እርስዎ ሰነድ የሌለዎት ከሆነና
የሚያመለክቱት ለልጆችዎ ወይም ለሌላ የቤተሰብዎ አባል
ከሆነ ስለ ስደተኝነት ደረጃዎ ምንም ዓይነት መረጃ መስጠት
አይኖርብዎትም። በአንጻሩ እርስዎ መጻፍ የሚኖርብዎት
“ይህን ማመልከቻ የማቀርበው ለራሴ ጥቅም ለማግኘት
አይደለም” የሚል ነው።
ኢሚግራንቶች ለMedicaid ወይም ለACA marketplace
እንዲመዘገቡ አይፈቀድም ሲባል ሰምቻለሁ። ይህ
እውነት ነው? እውነት አይደለም። ብቁ የሆኑ ኢሚግራንቶች
Medicaidን ወይም በhealthcare marketplace አማካይነት
የድጋፍ ሽፋን የሚደረግለትን ጨምሮ ለጤና ሽፋን
ፕሮግራሞች ለማመልከት ይችላሉ። ፕሬዚዳንቱ የጤና
ኢንሹራንስን አስመልክቶ ትዕዛዝ ያወጡ ቢሆንም ይህ
ተፈጻሚ የሚሆነው አንድ ሰው በውጭ ሀገር በሚገኙ የቆንሲል
ቢሮዎች ዘንድ ቀርቦ ለኤሚግራንት ቪዛ ወይም ለመኖሪያ
ፈቃድ ሲያመለክት ነው፡፡

***እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል የቪዛ ወይም የመኖሪያ ፈቃድ ማመልከቻችሁ ሂደቱ የተፈጸመው ከአሜሪካ ውጭ ከሆነ
ተፈጻሚ የሚሆነው ደንብ ከዚህኛው የተለየ ነው፡፡ ስለጉዳይዎ ምክር ለማግኘት ከባለሙያ ጋር እንዲነጋገሩ እንመክራለን፡፡ በአካባቢዎ
ነጻ ወይም አነስተኛ ክፍያ የሚፈጸምበት አማራጭ ለማግኘት:
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/ ይጎብኙ፡፡

