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“Gánh Nặng Xã Hội” có nghĩa là gì? 

Theo chính sách hiện tại của chính quyền liên bang, cụm từ "Gánh Nặng Xã Hội" được dùng để mô tả người không phải 

là công dân Mỹ bị chính phủ liên bang xác định có nhiều khả năng sống phụ thuộc chủ yếu là vào trợ cấp của chính phủ. 

Nếu định nghĩa về “Gánh Nặng Xã Hội” được thông qua, chính phủ có thể từ chối không cho người không phải là công 

dân, nhập cảnh vào Hoa Kỳ (nhập cảnh hợp pháp) hoặc cấp thẻ xanh (cư trú hợp pháp). Theo chính sách hiện hành, 

“Gánh Nặng Xã Hội” chỉ bao gồm những người không phải là công dân Mỹ sống chủ yếu dựa vào các chương trình trợ 

giúp tiền mặt – như là Trợ cấp Tạm thời cho Gia Đình Khó Khăn (TANF/ CalWORKs), và các chương trình trợ cấp 

thông thường như là các chương trìnhTrợ Giúp Tổng Quát (GA program) hoặc là Cứu Trợ Chung (GR program) của 

California – hoặc người được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở được ngân sách chính phủ chi trả. 

Ai là đối tượng của quy định “Gánh Nặng Xã Hội”? 

Hầu hết những người nộp đơn xin thẻ xanh hoặc nhập tịch Hoa Kỳ (ví dụ: một người sống ngoài Hoa Kỳ xin thị thực 

thông hành) sẽ được xét dựa theo quy định “Gánh Nặng Xã Hội”. Những người có thị thực tạm thời cũng có thể bị xét 

theo quy định “Gánh Nặng Xã Hội” khi họ gia hạn hoặc thay đổi thị thực của mình. Tuy nhiên, không có quy định hiện 

hành cũng như đề luật nào áp dụng cho người đã nhập quốc tịch, người hiện đang có thẻ xanh (ngoại trừ họ tính quay 

trở lại sau khi đã rời Hoa Kỳ trên 180 ngày, hoặc thuộc những hoàn cảnh giới hạn khác), người tỵ nạn, hoặc những 

người đang xin hoặc đã được chấp thuận quy chế tỵ nạn chính trị, hoặc một số diện giới hạn khác cho người không phải 

là công dân Mỹ. 

Chính quyền Trump đề nghị thay đổi định nghĩa về “Gánh Nặng Xã Hội” như thế nào? 

Vào ngày 10 Tháng 10, năm 2018, chính quyền Trump đã công bố một đề luật rất chi tiết về cách mà chính quyền muốn 

áp dụng quy chế “Gánh Nặng Xã Hội”. Nếu đề luật này được thông qua, thì sẽ nới rộng định nghĩa về Gánh Nặng Xã 

Hội một cách đáng kể, bao gồm những người không phải là công dân hiện đang hưởng các chương trình và dịch vụ 

quan trọng khác, chẳng hạn như Chương Trình Trợ Cấp Thực Phẩm (SNAP/ CalFresh), Trợ Cấp Y Tế không khẩn cấp 

Medicaid/ Medi-Cal, trợ giúp về gia cư, bao gồm nhà ở công cộng và phiếu giúp tiền thuê nhà theo chương trình 

Section 8. Theo đề luật này thì chính phủ liên bang có thể từ chối cấp thẻ xanh, cho nhập cảnh, thay đổi hoặc gia hạn thị 

thực thông hành tạm thời cho những người không phải là công dân dù người này đã  nhận rất ít các phúc lợi này - hoặc 

thậm chí chỉ mới nộp đơn xin phúc lợi mà thôi. 

Theo đề luật này, viên chức của chính phủ liên bang chỉ xem xét việc hưởng phúc lợi xã hội của chính người nộp đơn xin 

thẻ xanh, nhập cảnh, thay đổi hoặc gia hạn thị thực – chứ không phải của thành viên khác trong gia đình. Đề luật này và 

các quy chế hiện thời sẽ không ảnh hưởng tới một số phúc lợi bao gồm chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) 

và trợ cấp của chính phủ cho bảo hiểm tư nhân theo Đạo luật Chăm sóc Y Tế Giá Rẻ / Covered California. 

Hiệu quả tức thời của đề luật này là gì? Chính sách liên bang đã thay đổi chưa? 

Chính sách liên bang vẫn chưa thay đổi: Đề luật được chính quyền Trump đưa ra hết sức phiền phức, nhưng trong hiện 

tại vẫn chỉ là một đề luật chưa chính thức. Đề luật sẽ không thành luật cho đến khi được công chúng chính thức góp ý, 

sau đó chính phủ liên bang sẽ quyết định có ban hành luật hay không sau khi xem xét các nhận xét này. Quá trình cân 

nhắc có thể mất vài tháng và cũng có thể lâu hơn, và bất kỳ quy định sau cùng nào được ban hành thành luật cũng đều 

có thể khác biệt so với đề luật lúc ban đầu. 

Bản Giải Đáp Các Câu Hỏi Thường Gặp dưới đây của Quận Hạt chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải 

để tư vấn về pháp lý.  Các câu trả lời này thể hiện thông hiểu của Quận Hạt về luật lệ và chính sách hiện 

hành, cũng như ảnh hưởng có thể có, nếu đề luật "Gánh Nặng Xã Hội" được thông qua. Không có bất kỳ 

phần nào trong các câu trả lời dưới đây là lời khuyên về pháp lý. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho từng 

trường hợp cụ thể, hãy tham khảo với luật sư. 
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 Người chưa có quốc tịch có thể tiếp tục thụ hưởng các phúc lợi xã hội không? 

Có.  Đề luật không cấm người không phải là công dân thụ hưởng các phúc lợi xã hội, và Quận Hạt cam kết cung cấp các 

phúc lợi và dịch vụ cho tất cả các cư dân trong Quận Hạt. Tuy nhiên, nếu đề luật được thông qua, việc nhận một số phúc 

lợi hiện thời của người không phải là công dân có thể gây hậu quả xấu cho việc xin nhập cư, ngay cả khi người này hội 

đủ điều kiện nhận trợ cấp. Những phúc lợi này có thể bao gồm tiền Phụ Cấp An Sinh Xã hội (SSI), Chương Trình Trợ 

Cấp Ngắn Hạn Cho Các Gia Đình Khó Khăn (TANF/ CalWORKs), Chương trình Hỗ trợ Chung (bao gồm GA/GR 

program) và các chương trình của chính phủ, như Trợ Cấp Y Tế Medicaid, dùng để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc dài 

hạn. 

Đề luật này chỉ phạt những người không phải là công dân khi bị xét có phải là “Gánh Nặng Xã Hội” hay không vì đã 

nhận phúc lợi xã hội, 60 ngày sau khi chính quyền Trump ban hành luật. Các phúc lợi này bao gồm Chương trình Trợ 

Cấp Thực Phẩm (SNAP / CalFresh), Trợ Giúp Y Tế (Medicaid / Medi-Cal) không khẩn cấp, và trợ cấp gia cư, chẳng 

hạn như nhà ở công cộng và phiếu giúp tiền thuê nhà theo chương trình Section 8. 

Vui lòng tham khảo ý kiến luật sư di trú nếu quý vị có thắc mắc về ảnh hưởng của việc nhận phúc lợi của chính phủ đối 

với tình trạng di trú của quý vị. 

Cư dân của Quận Hạt nên làm gì nếu có thắc mắc, hoặc muốn nói chuyện với một ai đó về việc đề luật có 

thể gây những ảnh hưởng gì đến chính họ hoặc gia đình của họ?  

Nếu có thắc mắc dự luật này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quý vị hoặc gia đình của mình, hãy tham khảo với một luật 

sư chuyên về Di Trú. Các tin tức và cập nhật về quan điểm của Quận Hạt đối với đề luật “Gánh Nặng Xã Hội” được 

đăng trên trang mạng www.sccgov.org/publiccharge.  Ngoài ra, Quân Hạt cũng có sẵn danh sách những nơi cung 

cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc với giá rẻ để phục vụ cho cư dân Hạt Santa Clara trên trang mạng http://bit.ly/SCC-

OIR-LegalSvcs.   

Để tìm các nguồn trợ giúp liên quan đến vấn đề di trú bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, vui lòng tham khảo trang mạng 

của Văn Phòng Giúp Đỡ Người Nhập Cư thuộc Hạt Santa Clara trên trang mạng  http://bit.ly/SCC-OIR.  Để có thông 

tin chi tiết của đề luật mới về “Gánh Nặng Xã Hội”, vui lòng tham khảo trang mạng Bảo Vệ Các Gia Đình Người Nhập 

Cư,  Phát Triển Tương Lai (https://protectingimmigrantfamilies.org/) hoặc trang mạng của Trung Tâm Pháp Lý Về Di 

Trú (https://www.ilrc.org/public-charge ) 

Tại sao đề luật này quan trọng đối với Hạt Santa Clara? 

Từ lâu, Quận Hạt rất tự hào đã trở thành ngôi nhà thân thiện cho tất cả mọi người bất kể nguồn gốc, và cả tình trạng 

nhập cư. Hat Santa Clara có gần hai triệu cư dân và là một trong những nơi có di dân đông đảo nhất Hoa Kỳ: 38% cư 

dân được sinh ra tại nước ngoài, và hơn 60% trẻ em trong Quận Hạt có ít nhất một phụ huynh được sinh ra tại nước 

ngoài. Nền kinh tế luôn thích đổi mới của Quận Hạt dựa vào sự đóng góp đáng kể của những di dân. Họ chiếm 47% 

tổng số người đi làm trong Quận Hạt, 42% trên tổng số chủ doanh nghiệp trong Quận Hạt, và 2/3 của các thành phần 

làm việc trong lãnh vực công nghệ thông tin và máy tính. Một nửa các công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon về 

“công nghệ cao” là do di dân sáng lập, và di dân hoặc con cái của họ đã thành lập một nửa trong số mười bốn công ty 

Fortune 500 có trụ sở tại Hạt Santa Clara. Chỉ riêng trong năm 2014, di dân đã đóng góp khoảng $77 tỷ vào nền kinh tế 

của Quận Hạt, dựa trên tiền lương và thuế họ đóng góp, căn cứ trên bảng phân tích của New American Economy.  

Nếu đề luật “Gánh Nặng Xã Hội” được thông qua thì sẽ làm giảm đi các nỗ lực của Quận Hạt nhằm cung cấp các phúc 

lợi và dịch vụ bảo đảm sức khỏe và an sinh cho tất cả cư dân, kể cả người nhập cư. Một loạt các chương trình thiết yếu, 

các phúc lợi, và các dịch vụ Quận Hạt cung cấp và quản lý bao gồm việc điều trị và dịch vụ y tế công cộng, trợ cấp bảo 

hiểm y tế, hỗ trợ gia cư, chăm sóc sức khỏe tâm trí và giúp cai nghiện, và trợ cấp xã hội, có thể gặp trở ngại vì đề luật 

“Gánh Nặng Xã Hội”.  
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