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): 19-المھاجرون وفیروس كورونا (كوفید
  یمكنك الحصول على الرعایة دون خوف

 
 
 
 
 

 ؟ لیس لدي وضع ھجرة قانوني. ھل یمكنني الحصول على اختبار فیروس كورونا
العالج من األمراض المعدیة، بما في ذلك فیروس ونعم. یكفل القانون لكل شخص حق االختبار 

 كورونا. وھذا یتضمن األشخاص الذین لیس لدیھم وضع ھجرة قانوني.  

تتوفر أیًضا لقاحات األمراض المعدیة للجمیع. وھذا صحیح بغض النظر عن وضع الھجرة الخاص 
حتى إذا لم یكن لدیك بك. إذا تم تطویر لقاح لفیروس كورونا، یمكنك الحصول علیھ أنت وأسرتك، 

 وضع ھجرة قانوني.  

 ھل تغطي البرامج الطبیة تكالیف فحص فیروس كورونا وعالجھ؟

 تكالیف فحص فیروس كورونا وعالجھ.   Washington Apple Healthنعم.  یغطي 

، قد تتمكن من شراء Washington Apple Healthإذا كنت غیر مؤھل للحصول على برنامج 
Plan Qualified Health  (خطة صحیة مؤھلة) (تأمین خاص) علىWashington 

Healthplanfinder  ھناك فترة  .:. 

للحاالت  Medicaidإذا لم یكن لدیك وضع ھجرة قانوني، قد تكون مؤھًال للحصول على برنامج 
الطارئة. فھي تغطي تكالیف اختبار فیروس كورونا ومعالجتھ في والیة واشنطن.  أنت غیر 
مضطر للحصول على وضع ھجرة قانوني لتكون مؤھًال لھذه الخطة.  لن یسبب استخدامھا 

 مشكالت في الھجرة.  

http://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html
http://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html
http://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html
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إذا تلقیت عالًجا لفیروس كورونا، ھل سیتم احتساب ھذا ضدي في اختبار العبء 
 سیجعل ھذا حصولي على البطاقة الخضراء أمًرا صعبًا؟ العام؟ ھل

بالطبع ال، لن یتم احتساب الحصول على اختبار فیروس كورونا وعالجھ ضدك في اختبار العبء 
) إعالًنا خاًصا حول ذلك.  USCISالعام. قدمت خدمات المواطنة والھجرة في الوالیات المتحدة (

charge-www.uscis.gov/greencard/public 

 ال یخضع جمیع المھاجرین إلى اختبار العبء العام. لمعرفة المزید، اقرأ
The New Public Charge Rule:  What You Need to Know. 

انخفض دخل أسرتي بسبب تفشي فیروس كورونا ونقص العمل.  ھل سیمثل ھذا 
 األمر مشكلة في اختبار العبء العام؟

) أنھ یمكنك تقدیم USCISوالھجرة في الوالیات المتحدة (ربما ال. یوضح مكتب خدمات المواطنة 
 تفسیر و/أو وثائق (إثبات) إذا أثر تفشي فیروس كورونا في وضعك االقتصادي. قد یتضمن ذلك 

 أحتاج إلى مزایا تأمین البطالة. ھل ستُمثل ذلك مشكلة في اختبار العبء العام؟

لعبء العام. ولن تُسبب لك مشاكل مع الھجرة.  ال!. ال تُحَسب مزایا تأمین البطالة في اختبار ا
 یمكنك استخدام مزایا البطالة دون خوف.

 دخل أقل لألسر بسبب تسریح العمال، أو الحاجة المؤقتة الستخدام المساعدة النقدیة.  

) نظًرا إلغالق P-EBTتحصل أسرتي على مزایا وفوائد إلكترونیة مرتبطة بالجائحة (
طفلي على وجبات مدرسیة جانیة أو بسعر مخفّض. ھل یمثل المدارس وععدم حصول 

 ذلك مشكلة لألشخاص المعالین على نفقة الدولة؟

كما  –في االعتبار في اختبار األشخاص المعالین على نفقة الدولة  P-EBT!  ال تؤخذ مزایا وفوائد 
 ال تؤخذ في االعتبار برامج الوجبات المدرسیة.

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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 لطبیة مشكلة للمھاجرین؟ألن یمثل استخدام المزایا ا
  ھتفرعم ىلإ جاتحت ام :ةدیدجلا ةماعلا موسرلا ةدعاق أرقا ،تامولعملا نم دیزمل .ال ،تالاحلا مظعم يف

(The New Public Charge Rule: What You Need to Know). ال انورك سوریف جالعو رابتخا نأ ركذت 
 دارفأو تنأ لصحت نأ يغبنی .كتلئاع دارفأ اھمدختسی يتلا ةیبطلا تاناعإلا بسحت ال .ةماعلا موسرلا رابتخا يفً اجردم ربتعی

 یتم النظر في المزایا الطبیة التالیة في اختبار العبء العام: لن.فوخ نود اھجاتحت يتلا ةیاعرلا ىلع كتلئاع

Healthplanfinder 

 ھل ھو آمن بالنسبة إلَي الذھاب إلى طبیب إذا احتجت لذلك؟

 ال یمكن لطبیبك مشاركة معلومات بشأنك، بما في ذلك وضع الھجرة الخاص بك، دون إذنك.    نعم.

تنص التوجیھات الفیدرالیة على أنھ ال یمكن لمسؤولي الھجرة اعتقال األشخاص أو القیام بأنشطة 
 إنفاذ أخرى في مرافق الرعایة الصحیة مثل المستشفیات والعیادات.

لتقّدم بطلب للحصول على المزایا الطبیة على ھل ھو آمن بالنسبة إلّي ا
Healthplanfinder من أجلي أو من أجل أسرتي؟ 

نعم.  ال یمكن استخدام المعلومات الموجودة في طلبك للحصول على المزایا الطبیة إال للبت في 
 أھلیتك للحصول على المزایا.  ال یمكن مشاركتھا مع مسؤولي الھجرة.

 المزید عن فیروس كورونا؟أین یمكنني معرفة 

تجد المزید من المعلومات بلغات مختلفة ھنا:  
-elcontrol/nov-diseases/disease-www.kingcounty.gov/depts/health/communicable

coronavirus.aspx. 

 

 یقدم ھذا المنشور معلومات عامة حول حقوقك ومسؤولیاتك. ولیس الھدف منھ أن یكون بدیالً عن المشورة القانونیة الخاصة. 
 1014-201-888-1 — 2020لعام  Northwest Justice Project© حقوق التألیف والنشر 

 ولألفراد ألغراض غیر تجاریة فقط.) Alliance for Equal Justice(تم منح إذن النسخ والتوزیع لـ 

http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus.aspx
http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus.aspx
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