
• Refugees and asylees

• Victims of serious crimes  
 (like U and T visa holders)

• VAWA self-petitioners (for people  
 who are victims of violence   
 committed by family members)

• Special immigrant juveniles (SIJS)

• Some other immigrants

What is a “public charge?” 
An immigrant who uses certain kinds of benefits from the government might be 
considered a “public charge” by the government. This can affect your immigration 
status. Just using government programs does not make you a public charge.

Which programs might put 
someone at risk of being 
considered a “public charge”?
The only government programs that can be considered 
before Feb. 24 are:

• Cash assistance (like TANF or SSI)

• If the government is paying for institutionalized  
 longterm health care (like a nursing home)

New rules went into effect on Feb. 24, 2020, and the 
government can now ask about these programs (but 
only if they are used after Feb. 24, 2020):

• SNAP (food stamps)

• Federal Medicaid (NOT New York State Medicaid,  
 the Essential Plan, Emergency Medicaid, H+H   
 Options, Child Health Plus, or Medicaid for   
 pregnant women and children)

• Section 8 and public housing

Being enrolled in these programs does NOT
necessarily mean you will be considered a  
public charge, but they are some of the things  
the government looks at.

MOST government benefits are not included on this list. 
If your children are US Citizens you can apply for them 
to use these programs without putting yourself at risk.

The government recently changed the 
rules they use to decide if someone 
is a “public charge.” The new rules 
went into effect on Feb. 24, 2020. But 
public charge still doesn’t apply to 
many people, and most government 
programs aren’t included in the rules. 
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When does the government 
decide if someone is a  
“public charge”?
It happens when you are applying for a green 
card or some kinds of visas. When you apply for 
citizenship the government does NOT check if 
you are a “public charge.”

What should I do?  
You don’t need to cancel your 
benefits if you’re not at risk of being 
considered a “public charge.” Even 
if you are, it is important to think 
about what programs you and your 
family need as well as immigration 
concerns. If you have questions about 
“public charge” related to an existing 
or future immigration application, you 
should talk to an immigration lawyer. 
Call the New Americans Hotline at  
1-800-566-7636 for suggestions about 
where to get legal advice. The hotline 
is free and anonymous, and help is 
available in many languages.

Immigrants with certain statuses can 
apply for a green card without being 
considered a “public charge” no matter 
what. These include:



"imigrantes com certos status podem aplicar para 
o "green card" sem ser considerado um "encargo 
público," não importa o que aconteça. Isso inclui:

• Refugiados e asilados

• Vítimas de delitos graves (como os 
portadores do visto U e T)

• Pessoas que solicitam o VAWA por conta 
própria (para pessoas que são vítimas 
de violência cometida por membros 
familiares)

• Jovens imigrantes especiais (SIJS)

• Alguns outros imigrantes

O que é um “encargo público?”O que é um “encargo público?”    
Um imigrante que usa certos tipos de benefícios do governo, pode ser  
considerado um “encargo público” pelo governo. Isso pode afetar sua 
condição imigratória. Somente o uso de programas do governo não torna 
você um “encargo público.” 

Quais programas podem colocar  Quais programas podem colocar  
alguém que seja considerado um  alguém que seja considerado um  
“encargo público?”“encargo público?”
Antes de 24 de fevereiro os únicos programas do governo 
que podem ser considerados são:

• Assistência em dinheiro (como TANF ou SSI)

• Se o governo estava pagando pelos cuidados de 
saúde a longo prazo em instituições (como uma casa 
de repouso)

Novas regras entraram em vigor em 24 de fevereiro de 2020 e 
o governo agora pode inquirir sobre os seguintes programas: 
(mas apenas se forem usados após 24 de fevereiro de 2020):

• SNAP (cupons de alimentação)

• Medicaid federal (NÃO Medicaid do Estado de Nova 
York, o Plano Essencial, Medicaid para Emergência, 
Opcões H+H, o Child Health Plus ou Medicaid para 
mulheres grávidas e crianças).

• Seção 8 e moradia pública

Estar inscrito nesses programas, NÃO significa, necessaria-
mente, que você será considerado um “encargo público,” 
mas essas são algumas coisas que o governo verifica.

A MAIORIA dos benefícios do governo não estão incluídos 
nessa lista. Se seus filhos são cidadãos americanos, você 
pode aplicar para eles usarem esses programas, sem por 
você em risco. 
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O governo recentemente mudou as 
regras que eles usam para decidir se al-
guém é um “encargo público.” As novas 
regras entraram em vigor em 24 de fe-
vereiro de 2020. Mas o “encargo público” 
ainda não se aplica para muitas pessoas 
e a maioria dos programas do governo 
não estão incluídos nessas regras.

Quando o governo decide se alguém  Quando o governo decide se alguém  
é um “encargo público?”é um “encargo público?”
Isso acontece quando você está aplicando para  
o “green card” ou alguns tipos de vistos.  
Quando você aplica para a cidadania, o governo 
NÃO verifica se você é um “encargo público.”

O que eu devo fazer?O que eu devo fazer?
Você não precisa cancelar seus benefícios 
se você não está sob o risco de ser 
considerado um “encargo público.”  
E mesmo se você estiver, é importante 
pensar em quais programas você e 
sua família precisam, bem como as 
preocupações com a imigração. Se 
você tem perguntas sobre o “encargo 
público,” relacionadas a uma aplicação 
de imigração em andamento ou que 
esteja planejando fazer, você deveria 
consultar um advogado de imigração. 
Ligue para New Americans Hotline no 
número 1-800-566-7636  para saber onde 
conseguir conselho jurídico. A linha 
direta é gratuita e anônima, e a ajuda 
está disponível em muitas línguas.




