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یمتلك كل فرد، بما في ذلك المھاجرین غیر 
. ئةالشرعیین، الحق في الخدمات الصحیة الطار

ت أي یجب أن تساعد غرف الطوارئ بالمستشفیا
شخص یحتاج إلى خدمات الطوارئ، ویتعین 
دة كذلك على المراكز الصحیة المجتمعیة مساع

ان سوف تحصل على العالج سواء ك. أي شخص
لدیك تأمین أو أموال أو وثائق ھجرة أو لم یكن

.  لدیك أي من ذلك

یھتم العاملون في مجال الرعایة الصحیة 
ضى یمكن للمر. بصحتك ولیس بوضعك كمھاجر

طلب الرعایة والثقة في خصوصیة وسریة 
وًما تتطلب السیاسات عم. معلوماتھم الشخصیة

من وكاالت الھجرة تجنب االنخراط في إجراءات
منھا اإلنفاذ في مرافق الرعایة الصحیة وبالقرب
ایة مثل المستشفیات والعیادات الصحیة والرع

.العاجلة وعیادات األطباء

یة قد تطلب المستشفیات أو األطباء بطاقة ھو
بھا صورة، ولكن ھذا فقط للتحقق من أن 

الشخص الذي یتلقى العالج ھو نفس الشخص
.  یةالمدرج في السجالت الطبیة أو الوصفة الطب
كنك إذا لم یكن لدیك بطاقة ھویة بھا صورة، فیم

لدي أحتاج إلى رعایة طبیة ولكن لیس"أن تقول 
". بطاقة ھویة بھا صورة

جرة ال یتعین علیك تقدیم معلومات حول وضع الھ
ال . الخاص بك للحصول على الرعایة الصحیة

ا أمام ینبغي أن تكون حالة الھجرة الخاصة بك عائقً 
رعایة یجب أال یسأل مقدم ال. تلقي الرعایة الصحیة

الصحیة عن حالة الھجرة الخاصة بك، إال إذا كان
" یدیكیدم"یساعدك في التقدم للحصول على برنامج 

إذا سألك . أو الحصول على التأمین الصحي
امج شخص ما عن التقدم بطلب للحصول على برن

أنا "ل أو التأمین الصحي، یمكنك أن تقو" میدیكید"
ید لست مؤھًال للحصول على تأمین صحي وال أر

".تقدیم طلب

ك إذا ال یتعین علیك تقدیم وضع الھجرة الخاص ب
كنت تتقدم بطلب للحصول على تأمین لشخص

و "یدمیدیك"بالنسبة إلى برنامج . آخر، مثل طفلك
ایة برنامج التأمین الصحي لألطفال وقانون الرع

ول على المیسرة، یحتاج الشخص الذي یتقدم للحص
و حالة التغطیة الصحیة فقط إلى تقدیم الجنسیة أ

إذا كنت تقدم طلبًا لشخص آخر، مثل. الھجرة
إذا . طفل، فأنت تحتاج إلى مشاركة معلوماتھ فقط

صول كنت ال تمتلك أي وثائق وتتقدم بطلب للح
أي على أحد أفراد األسرة، فال یجب علیك تقدیم

ن بدًال م. معلومات حول وضع الھجرة الخاص بك
صول أنا ال أتقدم بطلب للح"ذلك، یمكنك أن تقول، 

."على تأمین صحي لنفسي
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العدید من المھاجرین مؤھلون للحصول على 
أمین، تأمین صحي والمساعدة في دفع تكالیف الت

وإذا ) ACA(بموجب قانون الرعایة المیسرة 
لمتحدة، كنت متواجًدا بشكل قانوني في الوالیات ا

.  تأمین صحيفقد تكون مؤھًال للحصول على 
االستثناء الوحید ھو إذا كان لدیك إجراءات 

كن من قد تتم. مؤجلة للقادمین في مرحلة الطفولة
ماًدا الحصول على مساعدة في دفع تكلفتھا، اعت

یمكنك التقدیم من خالل موقع . على دخلك
أو الحصول Healthcare.govإلكتروني مثل 

أو على مساعدة مجانیة من شخص یبیع التأمین
قم بزیارة . منظمة مجتمعیة

https://localhelp.healthcare.gov/
.  طقتكللعثور على مساعدة شخصیة مجانیة في من

لدیك الحق في الحصول على مساعدة مجانیة 
من مترجم عندما تحصل على رعایة صحیة أو 

ان إذا ك.تقدم طلبًا للحصول على تأمین صحي
مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك ال یتحدث 
لغتك، فیحق لك الحصول على مساعدة من 

قد تستخدم . مترجم فوري، بدون أي تكلفة
موظفین المستشفیات والمراكز الصحیة المجتمعیة

عبر یتحدثون لغتین أو خدمات الترجمة الفوریة
.  تكالھاتف أو مترجمین فوریین مؤھلین لمساعد
وري لدیك أیًضا الحق في الحصول على مترجم ف

طلب ومصادر مترَجمة بدون تكلفة عند التقدم ب
للحصول على برامج صحیة مثل برنامج 

ال أو أو برنامج التأمین الصحي لألطف" میدیكید"
.  Healthcare.govخطة رعایة من 

المعلومات الشخصیة التي تقدمھا عند التقدم
.یةبطلب للحصول على التأمین الصحي تظل سر

سیتم استخدام أي معلومات تقدمھا عند التقدم
تأمین أو برنامج ال" میدیكید"للحصول على برنامج 

بموجب الصحي لألطفال أو الخدمات الصحیة 
وتشغیل قانون الرعایة المیسرة فقط لتحدید أھلیتك

ال یمكن مشاركة ھذه المعلومات مع . البرنامج
.  ھیئات إنفاذ قوانین الھجرة

تخدام لن یؤثر تلقي التأمین الصحي الحكومي واس
لن تؤثر.الخدمات الصحیة على وضعك كمھاجر

ما خدمات الرعایة الصحیة أو التأمین الصحي، ب
ایة في ذلك التغطیة الصحیة بموجب قانون الرع

، "یدمیدیك"المیسرة مع المساعدة المالیة، وبرنامج 
وبرنامج التأمین الصحي لألطفال، والتغطیة

الصحیة الممولة من الدولة والمراكز الصحیة 
مالیة المجتمعیة وخدمات المستشفیات والمساعدة ال

حد ھناك استثناء وا. على طلب الھجرة الخاص بك
جل إذا دفعت الحكومة تكالیف رعایتك طویلة األ-

في دار لرعایة المسنین أو مؤسسة أخرى، فقد
ا قانونیًا یجعل ذلك من الصعب أن تصبح مقیًما دائمً 

).وبالتالي الحصول على البطاقة الخضراء(

وھذا یشمل الرعایة في. ما یزال بإمكانك الحصول على الرعایة بدون تأمین صحي
المراكز الصحیة المجتمعیة، والمراكز الصحیة للمھاجرین، والعیادات المجانیة، 

.لدیك خیارات عدیدة. والمستشفیات العامة
oللعثور على مركز صحي مجتمعي أو مركز صحي للمھاجرین :https://findahealthcenter.hrsa.gov
oللعثور على عیادة مجانیة أو خیریة، یرجى زیارة موقع :www.nafcclinics.org/find-clinic
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