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ስተኛታትን ኮረናቫይረስን  
(COVID-19)፥  ከይፈራሕካ ክንክን 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ 

 

 
ሕጋዊ ናይ ስደተኛ ጉዳይ የብለይን። ናይ ኮረናቫይረስ ምርመራ ክገብር እኽእል'ዶ? 

እወ። ኣብ ትሕቲ ሕጊ፣ ኩሉ ሰብ ከም ኮረናቫይረስ ዝኣመሰሉ ናይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምርመራ 
ከምኡውን ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ። እዚ ድማ ነቶም ሕጋዊ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ዘይብሎም ውን 
የጠቓልል።   

ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝኸውን ክታበት ውን ንነፍሲወከፍ ይዳሎ። እዚ ናይ ስደተኛ ኩነታትካ 
ብዘየገድስ ሓቂ እዩ። ንኮረናቫይረስ ዝኸውን ክታበት እንድሕር ተዳልዩ፣ ንስኻን ኣባልት ስድራቤትካን 
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ እዚ ዋላ ናይ ሕጋዊ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ኣይሃልውካ።   

ናይ ሕክምና ፕሮግራማት ናይ ኮረናቫይረስ ምርመራን ሕክምናን ወጻኢታት ይሽፍኑ 
ድዮም? 

እወ።  ዋሽንግቶን ኣፕል ሄልዝ (Washington Apple Health) ናይ ኮረናቫይረስ ምርመራን ሕክምናን 
ወጻኢታት ይሽፍኑ እዮም።   

ን ዋሽንግቶን ኣፕል ሄልዝ (Washington Apple Health) ብቑዕ እንተዘይኮንካ፣ ብቑዕ ናይ ጥዕና ንድፊ 
(ናይ ውልቁ ኢንሹራንስ) ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ Washington Healthplanfinder።  እዩ።  ዝበለጸ 
ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፥  
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html. 

ሕጋዊ ናይ ስደተኛታት ኣርካን እኝተዘይብልካ፣ ንይ ህጹጽ እዋን Medicaid ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 
ኣብ ዋሽንግቶን ስቴት ናይ ኮረናቫይረስ ምርመራን ሕክምናን ይሽፍን እዩ።  ብቑዕ ንምዃን ሕጋዊ ናይ 
ስደተኛ ኣርካን ክህልወካ ናይግድን ኣይኮነን።  ነዚ ምጥቃምካ ኣብ ናይ ስደተኛ ጉዳይካ ጸገማት 
ኣይፈጥረልካን እዩ።   

https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html
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ናይ ኮረናቫይረስ ሕክምና እንተተገበረለይ፣ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት ፈተና ከም ኣሉታ 
ክቑጸረለይ ድዩ? ግሪን ካርድ ንምርካብ ከቢድ ክገብረለይ ይኽእል'ዶ? 

ኣይፋልን ከምኡውን ኣይፋልን። ናይ ኮረናቫይረስ ምርመራ ምግባርን ሕክምና ምርካብን ኣብቲ ናይ ህዝቢ 
ክፍሊት ፈተና ከም ኣሉታ ኣይቁጸረልካን እዩ። USCIS ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ዝኾነ ኣዋጅ ኣውጺኡ እዩ።  
www.uscis.gov/greencard/public-charge 

እቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት ፈተና ንኩሎም ስደተኛታት ዝምልከት ኣይኮነን። ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ። ነዚ 
ኣንብብ The New Public Charge Rule:  What You Need to Know። 

ብሰንኪ ናይ ኮረናቫይረስ ምልባዕን ስእነት ስራሕን ናይ ስድራቤተይ ኣታዊ ኣዝዩ ለክዩ 
ኣሎ።  እዚ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት ፈተና ጸገም ክኸውን ይኽእል'ዶ? 

ምናልባት ከይከውን ይኽእል። እቲ ናይ ኮረናቫይረስ ምልባዕ ነቲ ናትካ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ጽልዋ 
ከምዘሕደረሉ ዝገልጽ መብርሂ ከምኡውን/ወይድማ ሰነድ (መረጋገጺ) ከተቕርብ ከምእትኽእል USCIS 
ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ብሰንኪ ካብ ስራሕ ምስንባት ትሑት ናይ ስድራቤት ኣታዊ፣ ወይድማ ንጊዝያዊ 
ድልየት ዝኸውን ናይ ገንዘብ ድጋፍ።   

ኣነ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ኢንሹራንስ ረብሓታት የድልየኒ። እዚ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት 
ጸገም ክኸውን ይኽእል ድዩ? 

ኣይፋልን!። ሽቕለት ኣልቦነት ኢንሹራንስ ረብሓታት ኣብቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት ኣይቁጸሩን እዮም። ኣብ ናይ 
ኢሚግሬሽን ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ጸገም ኣይክፈጥሩልካን እዮም።  ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ኢንሹራንስ 
ረብሓታት ብዘይ ፍርሒ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። 

ስድራቤተይ ናይ ለበዳ/ፓንደሚክ ኤለክትሮኒካዊ ሓገዛት (P-EBT) እቶም ኣብያተ-
ትምህርቲ ካብ ዝትዓጽውሉ ግዜ ኣትሒዙ ይቕበል ቆልዓይ ከኣ ናጻ ወይ ዝጎደለ ዋጋ ዘለዎ 
ናይ ቤት-ትምህርቲ ምግቢ ኣይረኸበን። እዚ ንህዝባዊ ሓገዝ ጸገም ድዩ፧ 

ኣይፋል!  ናይ P_EBT ሓገዛት ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ሓገዛ መርመራ ኣብ ግምት ኣይኣትዉን እዮም -- ልክዕ 
ከምቶም ፕሮግራማት ምግቢ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ግምት ዘይኣትዉ።  

ንስደተኛታት ናይ ሕክምና ረብሓታት ምጥቃም ጸገም ኣይኮነን ድዩ? 

ኣብ መብዛሕትኦም ኣጋጣሚታት፡ ኣይፋል። ንዝያዳ ሓበሬታ ነቲ ሓድሽ ናይ ህዝባዊ ሓገዝ ሕጊ ኣንብብዎ፥ 
እንታይ ክትፈልጡ ከምዘድልየኩም (The New Public Charge Rule: What You Need to Know)። 
ኣንብብዎ። መርመራን ፍወሳን ኮሮናቫይረስ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ሓገዝ መርመራ ኣብ ግምት ዝኣቱ 

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
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ከምዘይኮነ ዘክሩ። ብኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ሕክምናዊ ሓገዛት’ውን ኣይቊጸሩን 
እዮም። ንስኹምን ስድራቤትኩምን ዘድልየኩም ክንክን ብዘይ ፍርሒ ክትረኽቡ ኣለኩም። 

ኣብ ዘድልየኒ እዋን ናብ ዶክተር ምኻድ ንዓይ ውሑስ ድዩ? 

እወ።  ብዘይ ናትካ ፍቓድ ናትካ ዶክተር ብዛዕባኻ ዘሎ ሓበሬታ ኣየካፍልን እዩ፣ ዋላ ውን ናይ ስደተኛ 
ጉዳይካ እንተኾነ።   

ናይ ፌደራል መምርሒ ከምዝብልዎ ናይ ስደተኛታት በዓልስልጣን ኣብ ናይ ጥእና መሳለጢታት ፣ ከም 
ሆስፒታልን ክሊኒክን፣ ንዝርከቡ ሰባት ክኣስርዎምን ወይድማ ካልእ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱን 
ኣይፍቀደሎምን እዩ። 

ንባዕለይን ንስድራቤተይን ኣብ ሄልዝፕላንፋይንደር (Healthplanfinder) ናይ ሕክምና 
ረብሓታት ምምልካት ውሑስ ድዩ? 

እወ።  እቲ ኣብ ናይ ሕክምና ረብሓታት መመልከታኻ ዝርከብ ናትካ ሓበሬታ፣ ንረብሓታት ብቑዕ ምዃንካ 
ንምውሳን ጥራይ እዩ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል።  ንናይ ስደተናታት በዓልስልታን ኣይክወሃብን እዩ። 

ብዛዕባ ኮረናቫይረስ ዝበለጸ መረዳእታ ኣበይ ክረክብ እኽእል? 

ዝበለጸ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣብዚ ዝሶብ ይርከብ፥  
www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-
coronavirus.aspx. 

 

እዚ ሕታም ብዛዕባ መሰላትካን ግዴታኻን ዝምልከት ሓፈሻዊ ዝኾነ ሓበሬታ የቕርብ። እዚ ከም መተካእታ ናይ ፍሉይ ናይ ሕጊ 
ምኽሪ ዞኣለመ ኣይኮነን።  
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(ፍቓድ ምቕዳሕን ምብዛሕን ን ኣላያንስ ፎር ኢኳል ጃስቲስ (Alliance for Equal Justice) ከምኡውን ንመሸጣዊ ዘይኮነ ዓላማ 
ዝውዕል ንውልቀሰባት ተዋሂቡ ኣሎ) 
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	ናይ ሕክምና ፕሮግራማት ናይ ኮረናቫይረስ ምርመራን ሕክምናን ወጻኢታት ይሽፍኑ ድዮም?
	ናይ ኮረናቫይረስ ሕክምና እንተተገበረለይ፣ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት ፈተና ከም ኣሉታ ክቑጸረለይ ድዩ? ግሪን ካርድ ንምርካብ ከቢድ ክገብረለይ ይኽእል'ዶ?
	ብሰንኪ ናይ ኮረናቫይረስ ምልባዕን ስእነት ስራሕን ናይ ስድራቤተይ ኣታዊ ኣዝዩ ለክዩ ኣሎ።  እዚ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ክፍሊት ፈተና ጸገም ክኸውን ይኽእል'ዶ?
	ስድራቤተይ ናይ ለበዳ/ፓንደሚክ ኤለክትሮኒካዊ ሓገዛት (P-EBT) እቶም ኣብያተ-ትምህርቲ ካብ ዝትዓጽውሉ ግዜ ኣትሒዙ ይቕበል ቆልዓይ ከኣ ናጻ ወይ ዝጎደለ ዋጋ ዘለዎ ናይ ቤት-ትምህርቲ ምግቢ ኣይረኸበን። እዚ ንህዝባዊ ሓገዝ ጸገም ድዩ፧
	ንስደተኛታት ናይ ሕክምና ረብሓታት ምጥቃም ጸገም ኣይኮነን ድዩ?
	ንባዕለይን ንስድራቤተይን ኣብ ሄልዝፕላንፋይንደር (Healthplanfinder) ናይ ሕክምና ረብሓታት ምምልካት ውሑስ ድዩ?
	ብዛዕባ ኮረናቫይረስ ዝበለጸ መረዳእታ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

