
استفادة المهاجر من الرعاية الصحية والمخصصات أثناء حاالت الطوارئ

(2020إبريل 2)

ينبغي استفادة العائالت من برامج الصحة والمخصصات التي تحتاجها أثناء حاالت الطوارئ الصحية أو التباطؤ االقتصادي

:االستفادة من برامج الصحة والمخصصات

:يمكن لكافة الناس االستفادة من مراكز الصحة المجتمعية الممولة من قِبل الحكومة في كافة أرجاء الوالية بغض النظر عن وضع الهجرة 1.

https://bit.ly/2wTkXXH: لالطالع على قائمة مراكز الصحة المجتمعية، يرجى زيارة•
لالطالع على أحدث المعلومات حول مكان وكيفية إجراء فحص فيروس كورونا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة والخدمات •

.هنااإلنسانية لوالية نورث كاروالينا 

:أي من برامج الصحة أو المخصصات ال يؤثر على قدرة أي مهاجر على الحصول على بطاقة جرين كارد في المستقبلإن استخدام 2.

:البرامج المتاحة لكافة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني•

لحاالت الطوارئ( Medicaid)مديكيد •

بأسعار متدرجة/ خدمات العيادة الصحية المجانية•

(WIC)برنامج التغذية للنساء والرّضع واألطفال •

بأسعار مخفضة/ وجبات غداء مدرسية مجانية•

:البرامج المتاحة لبعض المهاجرين حسب وضعهم القانوني•

أوباما كير/ التغطية الصحية بموجب قانون الرعاية الميّسرة•

عاًما21مديكيد للنساء الحوامل واألطفال تحت سن •

التأمين الخاص بالبطالة•

(  COVID-19)19-مارس بأن الفحوصات أو الوقاية أو العالجات الخاصة بمرض كوفيد13في ( USCIS)أعلنت إدارة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية 3.

سعي للحصول على العائالت اللذلك، ينبغي . ضد المهاجرين عند خضوعهم الختبار تلقي المعونات الحكوميةوالمعروف أيًضا بفيروس كورونا، لن تُستخدم

.على الرعاية التي يحتاجونها

https://bit.ly/2wTkXXH
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina


صصات التي إذا كان أطفالك أو أفراد عائلتك مواطنين أو لديهم بطاقات جرين كارد بالفعل، فينبغي عليهم االستمرار في استخدام المخ4.

.ها بنفسهلن يتم االحتساب السلبي للمخصصات للمهاجر الذي يسعى للحصول على بطاقة جرين كارد إال إذا استخدم. يتأهلون لها

:االستفادة من خدمات المستشفيات

)ذكرت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك  ICE في خالل أزمة مرض "أنه (  COVID-19 لن تقوم،  ICE بالقيام بعمليات إنفاذ في أو

دابجوار مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات وعيادات األطباء والعيادات الصحية المعتمدة ومرافق الرعاية الطارئة أو العاجلة، فيما ع

: يمكنك أيًضا قراءة المزيد حول هذه السياسات من على الموقع. الظروف االستثنائية القصوى https://www.ice.gov/coronavirus

:إن معلوماتك الطبية سرية

يجب أن إذا تقدمت بطلب للحصول على برنامج مخصصات صحية مثل مديكيد، أو االستفادة من الخدمات الصحية، فستظل معلوماتك، و

.  الهجرةال يجوز استخدام معلوماتك ألغراض إنفاذ قوانين. حتى إذا كان في عائلتك أفراد بأوضاع هجرة مختلفةتظل، خاصة وسرية 

.يحمي القانون بياناتك وبيانات أفراد عائلتك وخصوصيتكم

وwww.ncjustice.org/public-charge:مزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى زيارة

www.ncjustice.org/immigrant-health

https://www.ice.gov/coronavirus
http://www.ncjustice.org/public-charge
http://www.ncjustice.org/immigrant-health

