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Mga Migrante at ang Coronavirus 
(COVID-19):  Makakakuha Ka Ng 
Pangangalaga Nang Walang Takot 

 

 

Wala akong istado bilang legal na migrante. Maaari ba akong susuriin para  
sa coronavirus? 

Oo. Sa ilalim ng batas, nararapat ang lahat para sa pagsusuri at paggamot sa mga 
nakakahawang sakit, kabilang ang coronavirus. Kabilang dito ang mga taong walang istado 
bilang legal na migrante.   

Nakahanda rin para sa lahat ang mga bakuna para sa mga nakakahawang sakit. Totoo ito 
anuman ang istado mo sa imigrasyon. Kung makagawa ng bakuna para sa coronavirus, 
makukuha mo ito at ng iyong pamilya, kahit na wala kang legal na istado sa imigrasyon.  

Sasaklawin ba ng mga programang medikal ang mga gastos sa pagsuri at 
paggamot para sa coronavirus? 

Oo. Sasaklawin ng Washington Apple Health ang pagsubok at paggamot para sa coronavirus. 

Kung hindi ka kwalipikado para sa Washington Apple Health, maaari kang makabili ng isang 
Kwalipikadong Planong Pangkalusugan (pribadong seguro) sa Washington 
Healthplanfinder. Makikita mo ang higit na impormasyon mula dito: 
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html.  

Kung wala kang legal na istado sa imigrasyon, maaaring kwalipikado ka para sa Pang-
emerhensiyang Medicaid. Sinasaklaw nito ang pagsubok at paggamot para sa coronavirus sa 
estado ng Washington. Hindi mo kailangang magkaroon ng legal na istado sa imigrasyon 
para maging kwalipikado. Ang paggamit nito ay hindi magdudulot ng mga problema sa iyo 
sa imigrasyon. 

https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html
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Kung gagamutin ako para sa coronavirus, maituturing ba itong laban sa 
akin sa pagsubok para sa pampublikong singil? Magpapahirap ba ito sa 
akin sa pagkuha ng Green Card? 

Hindi at hindi.  Ang pagsubok at paggamot para sa coronavirus ay hindi maituturing na 
laban sa iyo sa pagsubok para sa pampublikong singil. Nagsagawa ang USCIS ng espesyal na 
pahayag tungkol dito.  www.uscis.gov/greencard/public-charge 

Hindi sasailalim sa pagsubok para sa pampublikong singil ang lahat ng mga migrante. Para sa higit 
na kaalaman, basahin ang The New Public Charge Rule:  What You Need to Know. 

Bumaba ang kita ng aking pamilya dahil sa paglaganap ng coronavirus at 
sa kawalan ng trabaho.  Magiging problema ba ito sa pagsubok para sa 
pampublikong singil? 

Maaaring hindi. Isinasaad ng USCIS na maaari kang magbigay ng paliwanag at/o 
dokumentasyon (katibayan) kung naapektuhan ng paglaganap ng coronavirus ang 
kalagayan mo sa ekonomiya. Maaaring kabilangan ito ng mas mababang kita ng 
sambahayan dahil sa pagkatanggal sa trabaho, o pansamantalang pangangailangan na 
gumamit ng tulong sa pananalapi.   

Tumatanggap ang aking pamilya ng pandemic electronic benefits (P-EBT, 
mga elektronikong benepisyo sa panahon ng pandemya) simula nang 
magsara ang mga paaralan at ang aking anak ay hindi nakatanggap 
pagkain sa paaralan nang libre o sa pinababang singil. Ito ba ay isang 
problemang public charge (dayuhang tumatanggap ng pampublikong 
benepisyo)? 

Hindi!  Ang mga benepisyong P-EBT ay hindi isinasaalang-alang sa pagsusuri sa public 
charge -- gaya ng mga programa sa pagkain sa paaralan na hindi isinasaalang-alang. 

Hindi ba problema para sa mga migrante ang paggamit ng mga medikal  
na benepisyo? 

Sa karamihan ng mga kaso, hindi. Para sa higit pang impormasyon, basahin ang The New 
Public Charge Rule: What You Need to Know (Ang Bagong Patakaran Hinggil sa Dayuhang 
Tumatanggap ng Tulong sa Gobyerno: Ang Kailangan Mong Malaman). Tandaang ang 
pagsusuri at paggagamot sa coronavirus ay hindi itinuturing na pagsusuri sa pagiging public 
charge. Hindi rin kabilang ang mga medikal na benepisyong ginagamit ng iyong pamilya. 
Ikaw at ang mga miyembro ng iyong pamilya ay dapat makatanggap ng pangangalagang 
kailangan ninyo nang walang takot. 

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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Ligtas ba para sa akin ang magpatingin sa doktor kung kailangan ko ito? 

Oo.  Hindi maaaring magbahagi ng impormasyong tungkol sa iyo ang iyong doktor, kabilang 
ang iyong istado sa imigrasyon, nang wala kang pahintulot.   

Isinasaad ng mga patnubay ng pederal na hindi maaaring umaresto ang mga opisyal ng 
imigrasyon o magsagawa ng ibang mga aktibidad ng pagpapatupad ng batas sa mga 
pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga ospital o klinika. 

Ligtas ba para sa akin ang mag-apply para sa mga medikal na benepisyo sa 
Healthplanfinder para sa aking sarili o para sa aking pamilya? 

Oo.  Ang impormasyon sa iyong aplikasyon para sa mga medikal na benepisyo ay maaari 
lamang gamitin sa pagpapasya kung kwalipikado ka ba para sa mga benepisyo.  Hindi ito 
maaaring ibahagi sa mga opisyal ng imigrasyon. 

Saan ko malalaman ang higit pang impormasyon tungkol sa coronavirus? 

May higit na impormasyon sa iba’t ibang wika dito:  
www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-
coronavirus.aspx. 

 

Ang publikasyong ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga 
karapatan at responsibilidad. Hindi ito inilaan na panghalili sa partikular na payong legal.  

© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(Ang pahintulot para sa pagkopya at pamamahagi ay iginawad sa Alliance for Equal Justice at sa mga 
indibidwal na para lamang sa mga layuning hindi pangkomersiyo.) 

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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