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การเปล่ียนกฎใหม่ของพลบับริค ชาร์จ  

คําถามท่ีพบบอ่ย (FAQ) สําหรับสมาชิกชมุชน  
 

กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิเปิดเผยถึงกฎใหม่ของพลบับริค ชาร์จ  ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช ้วนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2020   
กฎใหม่จะมีผลโดยตรงกบัคนต่างชาติท่ีไม่มี “กรีน การ์ด”  ไม่ได้มีผลต่อคนต่างชาติทุกคน ถา้คุณกงัวลหรือสงสัยเก่ียวกบักฎใหม่ของ 
“ค่าธรรมเนียมสาธารณะ” และมีคาํถาม เราหวงัวา่คาํตอบดา้นล่างจะไขขอ้งขอ้งใจของคุณได*้  
 

สาํคัญ*  กรุณาอยา่ยกเลิกการลงทะเบียนจากโปรแกรม Medicaid และ SNAP เพราะชาวตา่งชาติคนท่ีอยู่ในโปรแกรมเหลา่นี ้

ไมไ่ด้มีผลตอ่พลบับริค ชาร์จ หรือรับผลประโยชน์การสนบัสนนุจากกองทนุแหง่รัฐเทา่นัน้ ซึง่จะไมถ่กูนบัรวมในการทําแบบทดสอบ พลบับริค ชาร์จ  
 

รวมไปถึง กรุณาอยา่ยกเลิกการลงทะเบียนจากโปรแกรมเหล่าน้ีโดยการไม่มีการปรึกษากบัทางทนาย/ตวัแทนผูไ้ดรั้บอนุญาต 

คุณสามารถดูรายช่ือเหล่านั้นไดจ้ากเวบ็ไซตจ์ากทัว่ประเทศ: https://www.immigrationlawhelp.org 

 

1. อะไรคอืพลบับริค ชาร์จ  
เม่ือคนต่างชาติยืน่สมคัรขอ “กรีน การ์ด” (หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ท่ีอยูถ่าวรตามกฎหมาย หรือ LPR) หรือขอวซ่ีาเพ่ือเขา้ประเทศสหรัฐ 
แต่ละคนตอ้งผา่นการทดสอบ “พลบับริค ชาร์จ”  เพ่ือทดสอบดูวา่บุคคลนั้นเป็น (1) 

มีแนวโนม้ท่ีจะใชโ้ปรแกรมผลประโยชน์จากสาธารณะในอนาคต (2) ไม่วา่บุคคลนั้นจะใชบ้างโปรแกรม (3) สถานการณ์ของบุคคล รวมไปถึงอาย ุ
รายได ้สุขภาพ การศึกษาหรือทกัษะ (รวมไปถึงทกัษะภาษาองักฤษ) และคาํใหก้ารของผูส้นบัสนุนของการช่วยเหลือ  
 
2. กฎใหม่จะมีผลบังคบัใช้เมื่อไหร่ 

การออกกฎใหม่ของพลบับริค ชาร์จจะมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 
หมายความวา่ทกุใบสมคัรทกุสง่ภายในวนัท่ีกําหนดหรือหลงัจากท่ีอยูภ่ายใต้กฎหมายใหม ่ 
 
3. โปรแกรมใหม่อะไรที่จะถูกพจิารณานํามาใช้กับพลับบริค ชาร์จ  
เป็นเวลาหลายทศวรรษ ท่ีผลประโยชน์ภายใตพ้ลบับริค ชาร์จมีขอ้จาํกดัอยูก่บัการช่วยเร่ืองเงิน  เช่น 
การช่วยเหลือชัว่คราวสาํหรับครอบครัวท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ (TANF) และการหารายไดเ้สริมอยา่งปลอดภยั  (SSI) 

และการจ่ายค่าดูแลในแบบระยะยาวของรัฐบาล  ภายใต้กฎใหม ่ผลประโยชน์ตอ่ไปนีกํ้าลงัถกูพิจารนา: 
 กองทุนรัฐบาลกลาง Medicaid * (เป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ Medi-Cal ในแคลิฟอร์เนีย ), ยกเวน้ โปรแกรมเหล่าน้ี: 

o กองทุนแห่งรัฐเท่าน้ัน Medicaid* (โปรแกรมกองทุนแห่งรัฐเท่าน้ันไม่ได้นํามาพจิารณาในการทดแบบสอบพลบับริค ชาร์จ) 

o Medicaid/Medi-Cal ฉุกเฉิน  

o การรับผลประโยชน์โดยคนทีอ่ายุตํา่กว่า 21ปี  

o การรับผลประโยชน์ทีส่ตรีได้รับในระหว่างและ 60 วนัหลงัการตั้งครรภ์   
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o บริการด้านโรงเรียนสําหรับผู้รับทีอ่ายุยงัอยู่ในช่วงมธัยม  

o บริการกองทุนโดย Medicaid แต่ให้บริการโดย พระราชบัญญัติการศึกษาคนพกิาร  

 โปรแกรมเสริมความช่วยเหลือดา้นโภชนาการ * (SNAP, “EBT” หรือ“Food Stamps”; เป็นท่ีรู้จกัในนามของ CalFresh 

ในแคลิฟอร์เนีย) 

 การเคหะรัฐบาลกลางและความช่วยเหลือ 8 ส่วน  

* โปรแกรมท่ีไม่ใช่เงินซ่ึงผู้ ดูแลระบบเป็นของรัฐและรัฐบาลท้องถ่ินไม่ได้รับการพิจารณาสาํหรับพลบับริค ชาร์จ รวมไปถึง 
กองทุนของรัฐMedicaid และ SNAP เทา่นัน้  
 

4. มปัีจจัยอืน่ๆ ทีนํ่ามาพจิารณาสําหรับพลบับริค ชาร์จหรือไม่  
มี  กฎน้ีตอ้งการการประเมินอยา่งเตม็รูปแบบของหลายๆ ปัจจยัเพ่ือพิจารณาวา่ชาวต่างชาติจะหลายเป็นพลบับริค ชาร์จในอนาคตหรือไม่ 
ปัจจยัเหล่าน้ีรวมไปถึง: อาย ุรายได ้สุขภาพ การศึกษา หรือทกัษะ (รวมไปถึงทกัษะทางภาษาองักฤษดว้ย) ใชเ้พ่ือระบุผลประโยชน์สาธารณะ 
มีประปันชีวติ และมีผูส้นบัสนุนช่วยเหลือ  

 
5. ฉันออกจาก Medicaid, SNAP และโปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะอืน่ๆ ในตอนนีไ้ด้หรือไม่  

ไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนท่ีเขา้ร่วมพลบับริค ชาร์จ คุณควรจะตรวจใหแ้น่ใจก่อนวา่กฎของพลบับริค ชาร์จอนัน้ีทาํมาเพ่ือ ดูไดจ้าก #6.  

ถา้คุณถูกเลือกใหท้าํบททดสอบพลบับริค ชาร์จ  กรุณาคุยกบัทนายท่ีมีคุณสมบติั/ตวัแทนท่ีไดรั้บการอนุญาต 
คุณสามารถดูรายช่ือขอรายการเหล่าน้ีไดท้ัว่ประเทศจากเวบ็ไซต ์: https://www.immigrationlawhelp.org  

 
โปรดทราบวา่ ไม่ใช่ ทุกโปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะรวมอยูใ่นการทดสอบพลบับริค ชาร์จ 
มนัสาํคญัสาํหรับคุณท่ีจะเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีจาํเป็นอยา่งต่อเน่ือง อยา่งเช่นจากหน่ึงในขา้งล่างน้ี เพ่ือรักษาความเป็นอยูท่ี่ดีของครอบครัวคุณ: 

 สุขภาพ: Medicaid (สาํหรับเดก็และสตรีมีครรภ ์และ Medicaid กองทุนแห่งรัฐเท่านั้น); เมดิแคร์; ผูพิ้การ 

 การช่วยเหลอืทางโภชนาการ: WIC; อาหารเชา้และเท่ียงของท่ีโรงเรียน  
 บริการเพือ่เดก็: การประเมิน, การดูแลเดก็; การศึกษา 
 บริการการจ้างงาน: คนวา่งงาน; ค่าตอบแทนแรงงาน; และ การเกษียณอายจุากรัฐบาลกลางและรัฐ  
 โปรแกรมทีไ่ม่ใช่เงนิ ท่ีมีผูดู้แลมาจากรัฐและรัฐบาลทอ้งถ่ิน   

 

6. กฎนีม้ผีลกระทบต่อทุกๆ คนหรือไม่  
ไม่  บางกลุ่มไม่ได้เขา้ร่วมในพลบับริค ชาร์จ  รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ดงัต่อไปน้ี:    

• ประชาชนชาวสหรัฐ  
• ผูพ้กัอาศยัถาวรตามกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ (ดูจาก #9) 

• ผูล้ี้ภยัและท่ีหลบภยั  

• สถานะคนเขา้เมืองผูเ้ยาวแ์บบพิเศษ  
• สถานะคนอยูช่ัว่คราว U 

• ผู้ ท่ีช่วยเหลือตวัเองได้   

• สถานะคนอยู่ช่ัวคราว T  

• DACA        

• TPS (สถานะปกป้อองช่ัวคราว) 

• อ่ืนๆ  (ชาวอเมอเรเซียน; เอฟริกนัและนกัแปลทหารอิรัก; 

รวมถึงผูส้มคัรชาวคิวบาและเฮติบางคน; 

นิการากวัและอเมริกากลางบางคน ท่ีอยูภ่ายใต ้
NACARA; ลงทะเบียนสมคัร; 

โซเวยีตและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ลวัเทนเบิร์ก ปาโรลีส์ ) 
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7. ฉันเป็นผู้อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมาย  (LPR) (น่ันคอื ฉันมกีรีน การ์ด ); 
ฉันจะยงัสามารถสมคัรเป็นพลเมอืงกลงัจากที่มีการเปลีย่นกฎพลบับริค ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ 
ถึงแม้ว่าฉันจะใช้โปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วกต็าม   

ได ้ไม่มีคาํถามหรือขอ้สงสัยสาํหรับการใชโ้ปรแกรมสาธารณะถา้คุณเป็น LPR ท่ีทาํการสมคัรเพ่ือเป็นพลเมือง  
 
 

8. มโีอกาสไหมทีฉั่นจะถูกเนรเทศจากการใช้โปรแกรมสาธารณะ  
ไม่มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเนรเทศในกฎใหม่ นอกเหนือจากการขยายโปรแกรม  Medicaid, SNAP, และ Housing Assistance 
นอกจากความช่วยเหลือดา้นเงินและการดูแลระยะยาว  อยา่งไรกต็าม รัฐบาลกลางกาํลงัพิจารณาเพ่ือเปล่ียนกฎบางขอ้ แต่ตอนน้ี 
ยงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง   

 

9. ฉันเป็นผู้อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมาย  (LPR); ฉันต้องกงัวลในเร่ืองของพลบับริค ชาร์จหรือไม่ 
เมือ่ฉันกลบัมาจากการเดนิทางออกนอกสหรัฐ  
เหมือนแต่ก่อน  LPRs ไม่ แนะนาํใหเ้ดินทางออกนอกสหรัฐมากกวา่ 180 วนั ถา้คุณออกนอกสหรัฐมากกวา่ 180 วนั  
คุณอาจถกูใหท้าํการสมคัรใหม่และอาจตอ้งทาํบททดสอบพลบับริค ชาร์จใหม่  ถา้คุณเป็น LPR, อยา่เดินทางออกนอกสหรัฐมากกวา่ 180 
วนัในคร้ังเดียวกนั  

 
10. ฉันเป็นผู้สนับสนุนให้แกสมาชิกครอบครัวของฉันได้หรือไม่ถ้าฉันใช้โปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะ  

แลว้แต่ความตอ้งการ กฎของการสนบัสนุนไม่ไดเ้ปล่ียน คุณยงัสามารถพาสมาชิกในครอบครัวมายงั อยา่งไรกต็าม 
ถา้คุณใชโ้ปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะ คุณอาจจะไม่ไดเ้ป็น “คนใหก้ารของการสนบัสนุน” 

เพ่ือแสดงวา่คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาทางดา้นการเงินได ้ คุณอาจจะตอ้งหาใครสักคนเพ่ือมาเป็นคนใหก้ารของการสนบัสนุน  
กรุณาปรึกษาทนายในเร่ืองของพลบับริค ชาร์จเพ่ือตรวจสอบในกรณีของคณุ  

 

11. ฉันไม่มเีอกสาร ถ้าฉันสมัคร Medicaid, SNAP หรือโปรแกรมอืน่ๆ เพือ่ลูกๆ ของฉัน 
พวกเขาสามารถรายงานเร่ืองของฉันให้เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงทราบได้หรือไม่  

ไม่ 
มีกฎหมายท่ีระบุวา่ขอ้มูลท่ีคุณแจง้เม่ือคุณสมคัรโปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะไม่สามารถนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ารเขา้เมือง 
กฎใหม่ของพลบับริค ชาร์จ ไม่ไดเ้ปล่ียนในเร่ืองน้ี ถา้คุณสมคัรใหล้กูๆ ของคุณ คุณจะตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานะ 
การเขา้เมืองของบุตรของคุณเท่านั้น ถา้คุณไม่มีเอกสารและสมคัรในนามของลกูตวัเอง คุณไม่ควรใหข้อ้มูลใดๆ เก่ียวกบัสถานะ 
การเขา้เมืองของตวัคุณเอง คุณอาจจะบอกวา่ “ ฉนัไม่ไดส้มคัรประกนัสุขภาพ (หรือ Food Stamps) เพ่ือตวัเอง”  
 

สําหรับข้อมูลเพิม่เตมิ  ให้คณุสามารถเข้าถงึ  Public Charge Assessment Tool เพ่ือความเขา้ใจท่ีดีกวา่ 
ถา้หากสถานะของการเขา้เมืองอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และเม่ือคุณขอคาํปรึกษาทางกาํหมาย  เคร่ืองมือน้ีมีบริการเป็นภาษาองักฤษ ท่ี 

KeepYourBenefitsCA.org หรือ ในภาษาสเปน ท่ี TusBeneficiosPublicos.org. เคร่ืองมือน้ียงัมีบริการใหส่้งขอ้ความ  “Benefits” 

(สาํหรับภาษาองักฤษ), “Libre” (สาํหรับภาษาสเปน ), “福利” (ภาษาจีน) หรือ “lợiích” (เวยีตนาม)  สง่ไปท่ี (650) 376-8006. 


