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 2020أبريل  10تم النشر في  -اإلصدار الثاني 

 واألسئلة الشائعة 19-المهاجرون وجائحة كوفيد
(، وهو مرض يصيب الجهاز 19-)كوفيد 2019يشعر المهاجرون، شأنهم شأن أي شخص آخر، بالقلق إزاء صحتهم في ظل جائحة مرض فيروس كورونا 

( CDCيُمكن االطالع على معلومات دقيقة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) آلخر. التنفسي يسببه فيروس جديد وينتشر بسرعة من شخص

  . nCoV/index.html-cdc.gov/coronavirus/2019على 
 

  التحقق من توفر الخدمات والموارد في منطقتك، حيث إن لكل مجتمع نهجه الخاص.يرجى  فيما يلي إجابات عن بعض األسئلة الشائعة.
 

 كيف يمكنني حماية نفسي واألشخاص المقربين إلي؟

 يرجى زيارة 19-لالطالع على معلومات بخصوص طريقة حماية نفسك واألشخاص المقربين إليك من مرض كوفيد ،

ncov/index.html-cdc.gov/coronavirus/2019.المحتوى متاح باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والصينية والفيتنامية والكورية . 
 

 ( أو للعالج منه في وضع الهجرة الخاص بي؟19-هل سيؤثر الخضوع الختبار فيروس كورونا )كوفيد

  .كما أعلنت الحكومة مؤخًرا أنها لن تنظر في  وقد يُطلع الطبيب المسؤولين المعنيين بشؤون الهجرة على تلك المعلومات. فمعلوماتك الطبية سرية.ال

 Medicaidعند اتخاذ القرار بشأن القبول في ظل قانون "العبء العام"، إذا كان برنامج  19-الخضوع لالختبار أو العالج المتعلق بمرض كوفيد

 الصحية. يغطي خدمات الرعاية 
 

 ؟19-ما الذي ينبغي علي فعله إذا كنت أعتقد أنني مصاب بمرض كوفيد

  للحصول على معلومات تفصيلية بخصوص ما ينبغي فعله في حالة إصابتك بالمرض، يرجى زيارة-coronavirus/2019cdc.gov/

sick.html-when-sick/steps-are-you-ncov/if. .المحتوى متاح باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والصينية والفيتنامية والكورية 

  وفقاً لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(CDC)الحمى وضيق التنفس  19-، تشمل األعراض األكثر شيوًعا لإلصابة بمرض كوفيد

  يوًما بعد التعّرض لإلصابة. 14( و2وقد تظهر األعراض خالل ما يتراوح بين يومين ) والسعال.

  إذا كنت مريًضا أو تشعر بأنك لست على ما يرام، يرجى المساعدة في حماية اآلخرين في منزلك ومجتمعك من خالل البقاء في المنزل لتجنب

  إصابة اآلخرين بالمرض.

o  وإذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية، يمكن االستعانة بالموارد المحلية  الصحية للحصول على المشورة الطبية.اتصل بمقدم الرعاية

يرجى االتصال مسبقًا قبل زيارة  المتاحة، وفي حالة عدم وجودها، يرجى التماس الرعاية بإحدى المنشآت الطبية واتباع إرشاداتها.

  ى األعراض التي تعانيها.الطبيب أو المنشأة الطبية وإطالعهما عل

o .في المنزل، يتعين عليك، قدر المستطاع، البقاء في "غرفة المرضى" الخاصة واالبتعاد عن اآلخرين في منزلك لحماية أفراد أسرتك اآلخرين  

 يقوم بها أي شخص غير مؤمن  التي 19-يتعين عليك معرفة أن الكونجرس األمريكي وافق مؤخًرا على ضخ تمويل إضافي لسداد تكاليف اختبارات كوفيد

( أو أي خطة صحية ACA( أو سوق قانون الرعاية الميسرة )CHIPأو برنامج التأمين الصحي لألطفال ) Medicaidعليه وال يخضع لتغطية برنامج 

  ية وعيادات األطباء.المراكز الصحية المجتمعية والعيادات الخارج بعضوسيسّدد التمويل تكاليف االختبارات في  فردية أو جماعية أخرى.

  ،ويمكن للمهاجرين االستمرار في الحصول على الخدمات المقّدمة في المراكز الصحية المجتمعية، بصرف النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم

المراكز الصحية  قد تقوم وتكاليفها. 19-اتصل أواًل لمعرفة توفر فحوصات واختبارات كوفيد وبتكاليف مخفضة أو بالمجان استناًدا إلى دخلهم.

  بإجراء تقييمات للمرضى عبر الهاتف أو باستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بالحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على-tribal-v/stateusa.go

governments.هذا الدليل الحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية . 

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة باإلدارات الصحية المحلية علىdirectory-naccho.org/membership/lhd. 
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 ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد فقدت وظيفتي، أو تم خفض ساعات عملي.

 .إذا كان لديك تصريح عمل، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأمين ضد البطالة لدى إدارة التوظيف في واليتك  

  الحصول على تأمين ضد العجز أو إجازة وبالرغم من أن المهاجرين غير المسجلين ال يمكنهم الحصول على تأمين ضد البطالة، إال أنه قد يحق لهم

 يرجى التحقق من ذلك وتقديم الطلب إلى إدارة التوظيف في واليتك. عائلية مدفوعة األجر.

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بالحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على-tribal-usa.gov/state

governments.هذا الدليل الحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية . 

  اتصل بالخط الساخن الخاص بـمؤسسةHOPE Crisis  لتلقي دعم افتراضي مجاني من الخبراء الماليين بشأن التخفيف من التأثيرات المالية

أو زيارة الموقع اإللكتروني  )HOPE (4673-388-888-1للحصول على مساعدة، يرجى االتصال بالرقم:  .19-الناتجة عن جائحة كوفيد

OperationHOPE.org . 
 

  ما الذي يتعين علي فعله إذا كنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة أخرى أو مساعدة غذائية؟

 .اتصل بإدارة الخدمات االجتماعية المحلية أو في الوالية لمعرفة ما إذا  توفر وكالة الخدمة االجتماعية المحلية أو في الوالية العديد من الخدمات

  ة أم ال.كنت مؤهاًل للحصول على المساعد

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بالحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على-tribal-usa.gov/state

governments واإلسبانية.. هذا الدليل الحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية 

 .يرجى زيارة الموقع  إذا لم تكن مؤهاًل للحصول على المخصصات بسبب وضع الهجرة الخاص بك، فقد يكون أفراد آخرون في منزلك مؤهلين

( لمعرفة publica-verde/carga-uscis.gov/es/tarjeta و)للغة اإلسبانية: charge-uscis.gov/greencard/publicاإللكتروني 

 المزيد من المعلومات ولطلب المشورة من خبير لتقييم ظروفك إذا كنت ستخضع لتقييم لتقرير متعلق بقانون "العبء العام" أم ال.

 يمكنك العثور على بنك الطعام المحلي على  في مخازن الطعام المحلية. متوفر الطعام المجاني-local-your-feedingamerica.org/find

foodbank.الطعام.اتصل أوالً للتحقق من متطلبات بنك  . تتبع مختلف بنوك الطعام إجراءات مختلفة  

 .يرجى التحقق من ذلك مع مكتب المنطقة التعليمية التابع لها. تقدم أيًضا العديد من المناطق التعليمية وجبات مجانية للطالب 

  تفضل بزيارة  .ن المراكزللبحث ع 211الموقع اإللكتروني لخدمة لمعرفة الموارد المجتمعية أو اطلع على  211اتصل بالرقم

 auntbertha.com .يمكنك معرفة ما إذا كانت الموارد متاحة لدى مؤسسة  لالطالع على الموارد المحلية األخرىSalvation Army  المحلية

 .salvationarmyusa.orgأم ال من خالل زيارة 
 

  ما الذي ينبغي لي فعله إذا اشتبهت في وجود عملية احتيال؟

 .لقاحات أو حبوب وال توجد حاليًا  وتقدم لجنة التجارة الفيدرالية إرشادات لحمايتك وحماية اآلخرين. لألسف، يستغّل المحتالون مخاوف األشخاص

أو الشفاء منه عبر اإلنترنت أو في  19-أو مستحضرات أو غيرها من المنتجات التي تستلزم أو ال تسلتزم وصفات طبية متاحة لعالج مرض كوفيد

 . doing-ftc-what-scams-consumer.ftc.gov/features/coronavirusلمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة  المتاجر.

 .يرجى إبالغ اإلدارة المحلية أو التابعة للوالية المعنية  بشؤون المستهلك بعمليات االحتيال المشتبه بها  

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بالحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على-tribal-usa.gov/state

governments.هذا الدليل الحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .  
 

 فهل هذا األمر قانوني؟ لبائعون أسعاًرا مرتفعة على منتجات مثل معقمات اليدين والمستلزمات الطبية.يفرض ا

 .ويتمتع جميع المستهلكين، بمن فيهم  ال يجوز للبائعين قانونيًا رفع أسعار المستلزمات الضرورية بشكل مفرط بعد إعالن السلطات لحالة الطوارئ

يرجى إبالغ مكتب النائب العام في الوالية أو اإلدارة المحلية أو التابعة للوالية المعنية  بالحماية ضد التالعب باألسعار.المهاجرون غير المسجلين، 

  بشؤون المستهلك بأي انتهاكات.

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بالحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على-tribal-usa.gov/state

governments.هذا الدليل الحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية . 
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 يرجى االتصال بمكتب شؤون المهاجرين المحلي للحصول على المساعدة.

 لحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة با-tribal-usa.gov/state

governments.هذا الدليل الحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية . 
 

 الموارد اإلضافية

  يرجى زيارةnCoV/index.html-cdc.gov/coronavirus/2019 .المحتوى متاح باللغة اإلنجليزية  لمعرفة المزيد من المعلومات والموارد

 واإلسبانية والصينية والفيتنامية والكورية.

  يرجى زيارةredcross.org/coronavirus المحتوى متاح باللغة اإلنجليزية  .19-لمعرفة المزيد من المعلومات والموارد بشأن كوفيد

 لصينية التقليدية والكورية والفيتنامية والتاغالوغية.واإلسبانية والفرنسية والهايتية والصينية المبسطة وا

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بالحكومات والهيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية على-tribal-usa.gov/state

governmentsلحكومي متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.. هذا الدليل ا 

  يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة باإلدارات الصحية المحلية علىdirectory-naccho.org/membership/lhd. 

  يمكنك العثور على بنك الطعام المحلي علىfoodbank-local-your-feedingamerica.org/find تتبع مختلف بنوك الطعام إجراءات .

  اتصل أوالً للتحقق من متطلبات بنك الطعام. مختلفة.

  للحصول  للبحث عن المراكز 211الموقع اإللكتروني لخدمة فضل بزيارة أو ت للحصول على الموارد المجتمعية واإلحاالت. 211اتصل بالرقم

 واإلحالة إلى أقرب مركز إليك. 211على معلومات 

  تفضل بزيارةauntbertha.com .يمكنك معرفة ما إذا كانت الموارد متاحة لدى مؤسسة  للحصول على الموارد المحلية األخرىSalvation Army 

 .salvationarmyusa.orgالمحلية أم ال من خالل زيارة 

  اتصل بالخط الساخن الخاص بـمؤسسةHOPE Crisis ماليين بشأن التخفيف من التأثيرات المالية لتلقي دعم افتراضي مجاني من الخبراء ال

أو زيارة الموقع اإللكتروني  )HOPE (4673-388-888-1 للحصول على مساعدة، يرجى االتصال بالرقم: .19-الناتجة عن جائحة كوفيد

OperationHOPE.org . 

  1-800-985-5990اتصل بالرقم  .19-متاح ألي شخص يعاني اضطرابات عاطفية متعلقة بجائحة كوفيد :المساعدة الوطني في حاالت الكوارثخط 

  للتحدث إلى مستشار رعاية. 66746" على الرقم TalkWithUsأو أرسل رسالة نصية بها "

o  يمكن إرسال رسالة نصية بها " السمع.الصم/ضعافTalkWithUs استخدام خدمة ترحيل االتصاالت المناسبة  .66746" إلى الرقم

 .)TTY( 1-800-846-8517الهاتف النصي  .1-800-985-5990على الرقم  بخط المساعدة في حاالت الكوارثلالتصال 

o .أرسل رسالة نصية بها 50"، ومن الواليات الـ 2واضغط على الرقم " 5990-985-800-1اتصل بالرقم  متحدثو اللغة اإلسبانية ،

"Hablanos من بورتوريكو، أرسل رسالة نصية بها " .66746" إلى الرقمHablanos 2663-339-787-1" إلى الرقم. 

  أو خط شريان  911غامرة من الحزن أو االكتئاب أو القلق أو راودتك رغبة في إيذاء نفسك أو إيذاء اآلخرين، فاتصل بالرقم إذا راودتك مشاعر

 .TALK-273-800-1( 8255-273-800-1الحياة الوطني لمنع االنتحار على الرقم )
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