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 برنامج المعونة في دفع نفقات الطاقة المنزلیة
 المؤھلون من غیر المواطنین

 

 المؤھل غیر المواطن ھو شخص یستوفي أي من المتطلبات التالیة:

 حاصل على إقامة دائمة لألجانب بموجب قانون الھجرة والجنسیة. •

 من قانون الھجرة والجنسیة. 208حاصل على حق اللجوء بموجب البند رقم  •

 من قانون الھجرة والجنسیة. 207جيء تم قبول دخولھ في الوالیات المتحدة بموجب البند ال •

 ) من قانون الھجرة والجنسیة لفترة عام واحد على األقل.5(د)(212مسموح لھ بدخول الوالیات المتحدة بموجب البند  •

، أو تم تعلیق نقلھ أو 1997ن أول أبریل (ح) من قانون الھجرة والجنسیة، اعتباراً م243تم تعلیق ترحیلھ بموجب البند  •

 ) من قانون الھجرة والجنسیة.3(ب)(241صرفھ بموجب البند 

 .1980) من قانون الھجرة والجنسیة، اعتباراً من أول أبریل 7(أ)(203حاصل على دخول مشروط بموجب البند  •

 .1980التعلیمیة لالجئین لعام  (ه) من قانون المعونة501داخل كوبي أو ھاییتي على النحو المحدد في البند  •

زوج معتدى علیھ لشخص قانوني مقیم بشكل دائم، أو طفل، أو والد، أو طفل لھذا الشخص أو  ،مواطن من الوالیات المتحدة •

 (ج).  8/1641المعتدى علیھ، وخالف ذلك بما یستوفي متطلبات القانون األمریكي 

% على األقل من دمھ ینتمي للھنود الحمر، أو كان 50أمریكا الشمالیة مولود في كندا، ومواطن من السكان األصلیین في  •

 عضواً في قبیلة معترف بھا فدرالیاً خارج الوالیات المتحدة.

 مھاجر من األمریكیین اآلسیویین. •

 عضو في إحدى قبائل الھمونغ أو مرتفعات أوس. •

أو زوجة لھ لم تزل على قید الحیاة وغیر متزوجة، أو ابناً لھ ُمعال وغیر أحد المحاربین األمریكیین القدامى، أو زوجة لھ،  •

 متزوج، على أن یكون قد استوفى الحد األدنى من الخدمة الفعلیة (عامین).

نظامي في الخدمة العسكریة أو عضو في القوات الجویة على أساس الدوام الكامل في الجیش، أو البحریة، أو القوات الجویة،  •

 بناؤه الذین یعیلھم.البحریة، أو خفر السواحل، وزوجتھ وأ أو سالح

 بحسب تعریف الحكومة الفدرالیة.مواطن أمریكي ال یحمل الجنسیة  •

 بالبشر تم اعتماده (بالغ) أو حصل على خطاب أھلیة (طفل) من ِقبل مكتب إعادة توطین الالجئین.الشدید ضحیة االتجار  •

 .نییفغاناألو ینعراقیالمواطنین ال –حامل لتأشیرة الھجرة الخاصة  •


