
أن تبقى معلوماتهم الصحية 
خاصة و رسية.

أن يطلبوا مرتجم فوري يف 
لغتهم )هذا ميكن أن يكون 
بشكل شخص، مرتجم فوري 

عرب مكاملة هاتفية أو عرب 
فيديو(

أن يحصلوا عىل رعاية طبية 
بدون تعّصب أو تحيّز 

عىل أساس اللون، الِعرق، 
موِضع الهجرة، اللغة، الوضع 

االجتامعي واالقتصادي، أو 
مؤرشات اخرى.

أن يحصلوا عىل رعاية لحاالت 
الطوارئ الطبية يف غرفة 
الطوارئ بغض النظر عن 

تغطيتهم الصحية أو قدرتهم 
عىل الدفع. 

أن يحصلوا عىل معلومات 
بخصوص وأن يقدموا عىل 

مساعدات مادية من املشفى.

بدعم من

اسرتجاع صحتك! 
اعرف حقوقك الصحية

الكل، مبا فيه األشخاص املهاجرين 

املستقرين بطريقة غري رشعية 

واألشخاص الذين ليس لديهم 

تأمني، لهم الحق أن..



تعلم اكرث عن العبء 
العام

 www.protecting
 immigrantfamilies

illinois.org

معظم املستشفيات عندهم 
املعامالت الخاصة بهم 

للمساعدات املادية عىل 
موقعهم اإللكرتوين.

ابحث عن عيادة مجتمعية 
.www

.findahealthcenter
hrsa.gov

مصادر

صدقة للرعاية )تشاريتي كري(
املساعدات املادية من املشفى

ميكنك أن تقدم عىل 
مساعدات مادية قبل أن 
تذهب للمشفى للرعاية 

الطبية للحاالت التي ليست 
طارئة. األشخاص الذين ليس 

عندهم تأمني صحي وهم 
يتابعون مع العيادة املجانية/
قليلة السعر أو مراكز صحة 
املجتمع ميكنهم أن يحصلوا 

عىل إحالة ليك يعالَجوا يف 
املستشفى.

التقديم والحصول عىل مساعدات مادية من املشفى ال تؤثر عىل حالة 
الهجرة. ال تحسب من قاعدة العبء العام. 

تحت قانون الوالية، جميع 
املستشفيات املعفاة من 

الرضائب/الغري ربحية يف والية 
الينوي عندهم فرض قانوين 
أن يوفروا مساعدات مادية 
لجميع املرىض الذين ليس 

لديهم دخل كايف وغري مؤّمنني 
صحياً - ألن هذه املستشفيات 

ال تدفع رضائب عقارية.

يجب أن تلبي جميع املتطلبات

ان تكون شخص غري مؤّمن بغض النظر عن وضع الهجرة
ان تكون شخص مقيم يف والية الينوي

ان تكون ذو دخل منخفض بنسبة 
200% من خط الفقر الفدرايل او اقل. 
)املستشفيات ميكنهم أن يوفروا نسبة 

مخفضة لذوي الدخل األعىل أو الل 
الذين ال ميلكون تأمني صحي.(

مثال: يف 2022، عائلة فيها 4 أفراد 
بدخل أقل من $55,000 دخل سنوي.

من املؤهل ل)تشاريتي كري( صدقة للرعاية؟

عملية تعبئة املعاملة

يجب عليك أن تسلم كل 
األوراق الالزمة مبا فيه توثيق 

الدخل، توثيق اإلقامة يف 
إلينوي، والهوية التي تطلبها 

املعاملة. 

يجب عليك أن تكمل معاملة 
املستشفى يف خالل 90 يوم 
من استالم الخدمات الطبية 

أو من تاريخ الخروج من 
املستشفى )أيهام يحدث 

متأخراً(

ال تعطي أي معلومات خاطئة 
عىل املعاملة

اخرت لغتك و اتبع 
التوجيهات. اضغط 5 أسئلة 

الرعاية الصحية 

ابحث عن عيادة مجانية
www.illinoisfreeclinics.

/org/clinic-search

رقم السوشيل سكيوريتي )الرقم 
القومي( ليس اجباري.

خط الساخن للدعم األرسي: 
7693-435-855-1
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