
حامية مجتمعنا
الكوفيد وقت  يف  املهاجرين  حقوق 

جميع املقيمني يف والية الينوي عندهم حق  الوصول إىل فحوصات الكوفيد، العالج، واللقاحات بغض 

النظر عن وضع الهجرة. تلقي تحليل الكوفيد، والعالج، أو اللقاحات يشء آمن وكل املعلومات التي 

تقدمها سيتم الحفاظ عىل رسيتها!

الفحص مجاين من خالل 

الPHE )طوارئ الصحة 

العامة( للمرىض الذين 

ليس لديهم تأمني بغض 

النظر عن وضع الهجرة أو 

مستوى الدخل.

لقاح الكوفيد مجاين 

لكل الذين ليس لديهم 

تأمني يف الينوي بغض 

النظر عن وضع الهجرة.

أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة، ميديكيد مجرب لتغطية خدمات 	 

الCOVID-19 للمشرتكني يف الHBIA )الخدمات الصحية 

للمهاجرين البالغني( والHBIS )الخدمات الصحية للمهاجرين 

املسنني(. ماذا هو الPHE؟ الحكومة الفدرالية أعلنت طوارئ 

الصحة العامة خالل جائحة الكورونا19-. طوارئ الصحة العامة 

متوقعة أن تنتهي، ولكن الجدول الزمني مجهول.

سطر رقم السوشيل سكيوريت/الرقم القومي ميكن أن يرُتك فارغ إذا 	 

مل يكن لدى املريض رقم السوشيل أو ال يعرفه. 

ميكنك أن تطلب حتى 3 مرات ليصلك تحاليل كوفيد مجانية توصل 	 

إىل بيتك، بغض النظر عن وضع الهجرة. أطلب تحاليلك اليوم! 

www.covidtests.gov

 	 ICE موفرو اللقاح ال يجب عليهم أن ينرشوا معلوماتك مع

)منظمة الجامرك والهجرة( أو أي مسؤول آخر للهجرة.

كل البالغني مؤهلني للّقاح وعىل األقل حقنة معزِّزة اخرى.	 

األطفال األكرب من 5 سنني ايضاً مؤهلني األن للّقاح وحقنة تحفيزية.	 

األطفال بني اعامر 6 اشهر4- سنني اآلن مؤهلني ألخذ اللقاح. ال 	 

توجد معلومات عن الحقن التحفيزية لهذه املرحلة العمرية.

الفحوصات

اللقاح



العالج من الكوفيد مجاين لألشخاص املسجلني يف املديكيد والربامج 	 

التي تشبه املديكيد )اول كدز/كل األطفال، األمهات & والبيبيهات، 

الفوائد الصحية للمهاجرين البالغني )HBIA(، الفوائد الصحية 

))HBIS( للمهاجرين املسنني

املرىض الغري مغطيني الذين يحتاجون اىل رعاية طبية ملرض الكوفيد أو 	 

أي مشكلة صحية أخرى، ميكنهم أن يزوروا عيادة مجانية أو مخفضة 

www.icirr.org/health-  السعر قريبة منهم. اعرث عىل عيادة بزيارة :

care-resources-inter-map

املرىض الغري مغطيني الذين عندهم حالة طارئة متعلقة بالكوفيد أو 	 

أي حالة طارئة أخرى، يجب أن يذهبوا إىل أقرب مشفى. ال ميكنهم أن 

يُرفَضوا وحياتهم مهددة بسبب عدم وجود تأمني صحي.

األشخاص الذين يزورون غرفة الطوارئ، ميكنهم أن يكونوا مؤهلني 	 

ملديكيد الطوارئ إذا لديهم خدمات طوارئ املديكيد املؤهلة. األفراد 

ليسوا مجربين ان يوفروا إثبات وضع الهجرة او رقم سوشيال للتأهيل.

لألفراد الغري مؤّمنني الذين يزورون غرفة الطوارئ، ميكنهم أن يكونوا 	 

مؤهلني املديكيد الطوارئ إذا عندهم خدمات املديكيد الطارئة. األفراد 

غري مجربين عىل أن يوفروا تثبيت الهجرة او رقم سوشيال للتأهيل.

إذا فرد ليس عنده تأمني، وكالة ميديكيد يف إلينوي ستغطي فواتري 	 

العالج للكوفيد لكل الغري مغطيني الذين يعيشون يف إلينوي تحت خط 

الفقر بنسبة %138 من خط الفقر الفدرايل و بغض النظر عن وضع 

الهجرة.

اعرث عىل مقر تحليل :

وزارة الصحة العامة يف إلينوي

www.dph.illinois. : اتصل عىل رقم : -889-3931)800( أو زر

gov/testing

وزارة الصحة العامة يف شيكاغو

www.chicago.gov/ : اتصل عىل رقم : -746-4835)312( أو زر

city/en/sites/covid-19/home/testing.html

عيادة صحة املجتمع املحيل :

www.icirr.org/healthcare-resources-inter-map

إبحث عن موفر للّقاح بالقرب منك :

زر : coronavirus.illinois.gov او اتصل عىل : -1284-621)833(

املرىض الغري مغطيني الذين يستلمون فواتري تحليل الكوفيد ميكن أن 

يتصلوا عىل :

الرعاية الصحية يف إلينوي وخدمات األرسة )HFS( عىل -5312

-805)877(، إخرت )9( واطلب ان تكلم متخصص يف فاتورة الكوفيد 

)املرتجمني الفوريني متاحني يف عدة لغات(

للمشاكل أو أي مساعدة متعلقة بالكوفيد، اتصل عىل شبكة دعم 

األرسة عىل 7693-435-855-1

)إتبع التعليامت واضغط عىل 5 للرعاية الصحية(

العالج

املصادر:

بدعم من


