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یسرة وبرنامج التأمین الصحي لألطفال وبرنامج تغطیة السوق ضمن قانون الرعایة الم" میدیكید"تساعد برامج مثل 
الغذائیة وبرنامج اإلفطار والغداء في المدرسة وبرنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرضع واألطفال وبرنامج المساعدات

فلك لھذه قد تكون لدیك أسئلة حول ما إذا كان استخدام ط.أطفالك على عیش حیاة أكثر صحة") قسائم الطعام("التكمیلیة 
تقدم ھذه . راءالبرامج الخاصة بالصحة والتغذیة سیؤثر على حالة الھجرة الخاصة بك أو طلبك للحصول على البطاقة الخض

.الوثیقة إجابات لألسئلة المتداولة لمساعدتك في اتخاذ قرارات جیدة لعائلتك

مر إذا تلقى طفلي مساعدة صحیة أو غذائیة، فھل ھذا األ
اقة سیجعل من الصعب بالنسبة لي أن أحصل على البط

ات ، ال یتم مراعاة برامج الصحة والتغذیة في طلبالالخضراء؟ 
ألجل الحصول على البطاقة الخضراء، باستثناء الرعایة طویلة ا

وائد أو تختلف الف. التي تدفعھا الحكومة) مثل دار رعایة المسنین(
راد المزایا الصحیة أو الغذائیة التي یحصل علیھا أطفالك أو أف

یعني ال. أسرتك اآلخرون عن الفوائد التي تحصل علیھا بنفسك
بطلب تضمین اسمك في طلب التقدیم الخاص بطفلك أنك تقدمت

. للحصول على مزایا لنفسك

ب ھل یجب أن أقدم بیاناتي الشخصیة عندما أتقدم بطل
یجب علیك تقدیم بعضللحصول على إعانات لطفلي؟ 

كل یتطلب تقدیم الطلب معلومات الدخل ل. المعلومات الخاصة بك
.  ألنفسھمفرد في عائلتك، حتى لو لم یتقدموا للحصول على إعانات

ومات ومع ذلك، لن تضطر إلى تقدیم رقم الضمان االجتماعي أو معل
على حول وضع الھجرة الخاص بك إذا كنت تتقدم بطلب للحصول

. یمكنك ترك ھذه األقسام فارغة. مزایا ألطفالك فقط

ھا طفلي ھل سأحتاج إلى الدفع مقابل الفوائد التي یستخدم
لك إذا كان طف. الالذي یحمل الجنسیة األمریكیة للحكومة؟ 

تك إلى مؤھًال للحصول على ھذه الفوائد والمزایا، فلن تحتاج عائل
.لالدفع مقابل الحصول على ھذه الفوائد والمزایا في المستقب

ب ھل سیتم استخدام المعلومات التي أسجلھا في الطل
سیتم .الالخاص بطفلي في ھیئات إنفاذ قوانین الھجرة؟ 

فلك استخدام أي معلومات تقدمھا في الطلب فقط لتحدید أھلیة ط
إنفاذ ال یمكن مشاركة ھذه المعلومات مع ھیئات. وتشغیل البرنامج

.  قوانین الھجرة

ائق إذا كنت ال تمتلك أي وثماذا لو كنت ال أملك أي وثائق؟ 
 یجب وتتقدم بطلب لطفلك أو أي فرد آخر من أفراد عائلتك، فال
 من بدالً . علیك تقدیم أي معلومات حول وضع الھجرة الخاص بك

ن أنا ال أتقدم لھذا البرنامج م"ذلك، یمكنك أن تقول أو تكتب، 
."أجلي

أو 19-ھل سیؤدي تلقي مساعدات خاصة بجائحة كوفید
المساعدات المتعلقة بالجوائح إلى زیادة صعوبة 

النوع الوحید من . الالحصول على البطاقة الخضراء؟ 
ل على المساعدة التي یمكن أخذھا في االعتبار في طلبك للحصو

ویلة البطاقة الخضراء ھي المساعدة النقدیة المستمرة والرعایة ط
ى لن یؤثر الحصول عل. األجل التي تدفع تكلفتھا الحكومة

والمساعدات قصیرة األجل 19-المساعدات الخاصة بجائحة كوفید
ذا وھ. الخاصة بمكافحة الجوائح على حالة الھجرة أو طلب الھجرة

والعالج واللقاحات وشیكات 19-یشمل اختبار فیروس كوفید
ني التحفیز والمساعدة المالیة لمرة واحدة و التحویل اإللكترو

.واالعتمادات الضریبیة لألطفال) P-EBT(للمنافع أثناء الجائحة 
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