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ስደተኞች እና ኮሮናቫይረስ  
(COVID-19):  ያለፍርሃት  
እንክብካቤን ማግኘት ይችላሉ 

 
 

ህጋዊ የኢሚግሬሽን ሁኔታ የለኝም። ለኮሮናቫይረስ መመርመር እችላለሁ? 

አዎ። በህጉ መሰረት፣ ማንኛውም ሰው ለተላላፊ በሽታዎች፣ ኮሮናቫይረስን ጨምሮ ምርመራ እና ህክምና 
ብቁ ነው። ይህም ህጋዊ የኢሚግሬሽን ሁኔታ የሌላቸውንም ሰዎች ይጨምራል።   

የተላላፊ በሽታዎች ክትባቶችም ለሁሉም ሰው ይገኛሉ። ይህም የኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምንም ይሁን ምን 
ትክክል ነው። ለኮሮና ቫይረስ ክትባት ከተሰራ፣ ህጋዊ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ባይኖርዎት እንኳ፣ እርስዎ እና 
የእርስዎ የቤተሰብ አባላት ማግኘት ሊችሉ ይገባል። 

የህክምና ፕሮግራሞች ለኮሮናቫይረስ ምርመራ እና ህክምና ወጪዎችን ይሽፍናሉ? 

አዎ። የዋሽንግተን አፕል ሄልዝ የኮሮናቫይረስ ምርመራ እና ህክምናን ይሸፍናል። 

ለዋሽንግተን አፕል ሄልዝ ብቁ ካሆኑ፣ በ Washington Healthplanfinder ላይ የብቁ ጤና እቅድን (የግል 
ኢንሹራንስ) መሸመት ይችላሉ። ለእቅድ እስከ ሚያዝያ 8፣ 2020 ለመግባት ልዩ የሆነ የምዝገባ ጊዜ አለ። 
ተጨማሪ መረጃ በእዚህ ላይ ማግኘት ይችላሉ: 
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html። 

ህጋዊ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ከሌለዎት፣ ለድንገተኛ ሜዲኬይድ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። በዋሽንግተና ግዛት 
ውስጥ የኮሮናቫይረስ ምርመራ እና ህክምናን ይሸፍናል። ብቁ ለመሆን ህጋዊ የሆነ የኢሚግሬሽን ሁኔታ 
የግድ አያስፈልዎትም። ይህን መጠቀምዎ በኢምግሬሽን ላይ ችግሮችን አይፈጥርብዎም። 

https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html
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ለኮሮናቫይረስ ህክምና ካገኘው፣ “በህዝብ ትዕዛዝ” ሙከራ ውስጥ ይቆጠርብኛል? 
ግሪን ካርድ ለማግኘት ከባድ የሆነ ያደርግብኛል? 

አያደርግም እናም አያደርግም። የኮሮናቫይረስ ምርመራ እና ህክምና በህዝብ ትዕዛዝ ሙከራ ውስጥ 
አይቆጠርብዎትም። USCIS ስለዚህ ነገር ልዩ ማስታወቂያ አድርጓል።  
www.uscis.gov/greencard/public-charge 

ሁሉም ስደተኞች ላይ የህዝብ ትዕዛዝ ሙከራ ተግባራዊ ይሆናል ማለት አይደለም። ይበልጥ ለማወቅ፣ The 
New Public Charge Rule:  What You Need to Know። 

በኮሮናቫይረስ መስፋፋት እና በስራ ማጣት የተነሳ የቤተሰቤ ገቢ ቀንሷል። ይህ 
በህዝብ ትዕዛዝ ሙከራ ውስጥ እንቅፋት ሊሆን ይችላል? 

ምናልባት አይሆንም። የኮሮናቫይረስ መስፋፋት የኢኮኖሚ ሁኔታዎን ከጎዳ ማብራሪያ እና/ወይም ሰነድ 
(ማስረጃ) ማቅረብ እንደሚችሉ USCIS ተናግሯል። ይህም ከስራ መሰናበቶች የተነሳ አነስተኛ የቤተሰብ ገቢ 
ወይም የገንዘብ ድጋፍ ለመጠቀም ጊዜያዊ ፍላጎትን ያካትታል።   

የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ጥቅሞችን እፈልጋለሁ። በፐብሊክ ትዕዛዝ ሙከራ ውስጥ 
ይህ ችግር ይሆናል? 

አይ!። የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ጥቅሞች በፐብሊክ ትዕዛዝ ሙከራ ውስጥ አይቆጠሩም። በኢሚግሬሽን 
ላይ ችግሮችን አያሰክትሉብዎም።  የስራ አጥነት ጥቅሞችን ያለ ፍርሃት መጠቀም ይችላሉ። 

ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው ምክንያት ልጄ ነፃ ወይም ቅናሽ የሆነ የትምህርት 
ቤት ምግብ ስላላገኘ፣ ቤተሰቤ የወረርሽኝ የኤሌክትሮኒክ ጥቅማ ጥቅሞችን  
(P-EBT) ይቀበላል። ይህ በህዝባዊ ክፍያ ላይ ችግር አለው? 

አይ!  የ P-EBT ጥቅማ ጥቅሞች በሕዝብ ክፍያ ሙከራ ላይ አይታሰቡም - ልክ የትምህርት ቤት የምግብ 
ፕሮግራሞች ታሳቢ እንደማይደረጉት ሁሉ። 

ስደተኞች የህክምና ጥቅሞችን መጠቀማቸው ችግር አይደለም? 

በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች፣ አይሆንም። ለተጨማሪ መረጃ አዲሱ የሕዝብ ክፍያ ደንብ፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር 
(The New Public Charge Rule: What You Need to Know) የሚለውን ያንብቡ። ለኮሮናቫይረስ 

http://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-is-it-safe-for-immigrants-to-get-benefits-public-charge-rules-and-possible-changes?ref=pNBbD
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-is-it-safe-for-immigrants-to-get-benefits-public-charge-rules-and-possible-changes?ref=pNBbD
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የሚደረግ ምርመራ እና ሕክምና በሕዝብ ክፍያ ሙከራ ውስጥ እንደማይታሰብ እባክዎ ልብ ይበሉ። 
ከዚህም ሌላ፣ በቤተሰብዎ አባላት ጥቅም ላይ የዋሉት የሕክምና ጥቅማ ጥቅሞችም እንዲሁ 
አይቆጠሩም። እርስዎ እና የቤተሰብዎ አባላት የሚያስፈልጉዎትን እንክብካቤ ያለምንም ፍርሃት ሊያገኙ 
ይገባል። 

የሚያስፈልገኝ ከሆነ ሃኪም ማየት ለእኔ አስተማማኝ ነው? 

አዎ።  የእርስዎ ሃኪም ያለ እርስዎ ፈቃድ፣ የኢሚግሬሽን ሁኔታዎን ጨምሮ ስለእርስዎ መረጃን ማጋራት 
አይችልም።   

የኢሚግሬሽን ባለስልጣናት እንደ ሆስፒታሎች እና ክሊኒኮች አይነት የጤና እንክብካቤ ተቋማት ውስጥ 
ሰዎችን ማሰር ወይም አስገዳጅ ተግባራትን ማከናወን እንደማይችሉ የፌደራል መመሪያዎች ይናገራሉ። 

በሄልዝፕላንፈላጊ ላይ ለራሴ እና ቤተሰቤ ለህክምና ጥቅሞች ለማመልከት ለእኔ 
አስተማማኝ ነው? 

አዎ።  ለህክምና ጥቅሞች ማመልከቻዎ ላይ ያለው መረጃ ለጥቅሞቹ ብቁ መሆንዎን ለመወሰን ብቻ 
ጥቅም ላይ ይውላሉ።  ከኢሚግሬሽን ባለስልጣናት ጋር መጋራት አይችልም። 

ስለ ኮሮናቫይረስ የት ነው በይበልጥ ማወቅ የምችለው? 

በተለያዩ ቋንቋዎች ተጨማሪ መረጃ አለ:  www.kingcounty.gov/depts/health/ 
communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus.aspx። 

 

ይህ ጽሑፍ መብቶችዎን እና ኃላፊነቶችዎን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃን ይሰጣል፡፡  
ለተወሰነ የሕግ ምክር ምትክ ሆኖ የታሰበ አይደለም።  

© 2020 ኖርዝዌስት ጀስቲስ ፕሮጀክት — 1-888-201-1014 

(የመገልበጥ እና የማሰራጨት ፈቃድ ለ Alliance for Equal Justice እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለግለሰቦች ተሰጥቷል፡፡) 
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