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 تساعد البرامج التالیة اطفالك لعیشوا حیاة مفعمة بالصحة والعافیة، وھي میدكید (Medicaid) و Chip و تغطیة ابوما كیر للتامین الصحي 
من خالل السوق الخاص بذلك، ووجبات اإلفطار والغداء وو WIC و SNAP(كوبونات الغذاء).قد یكون لدیك أسئلة حول ما إذا استفادةطفلك 
من ھذه البرامج یؤثر على وضعك القانوني للھجرة أو على الطلب المقم من قبلك للحصول على البطاقة الخضراء. یحتوي ھذا المستند إجابات 

لألسئلة التي یتكرر طرحھا كثیرا لمساعدتكم أنخاذ القرار المناسب لعائلتكم.

في حال استفاد طفلي من المساعدات الصحیة والغذائیة، ھل سیؤدي 
ذلك إلى مصاعب في الحصول على البطاقة الخضراء؟ال. ال یتم 

النظر في برامج الصحة والتغذیة عند دراسة طلبك للحصول على 
البطاقة الخضراء، باستثناء الرعایة الصحیة طویلة األجل (مثل بیت 
التمریض) الذي یتم على حساب الحكومة. المنافع الصحیة والتغذویة 
التي یحصل علیھا اطفالك  أو فرد من أفراد عائلتك األخرین تختلف 
عن المنافع التي تتلقاھا بنفسك. اضافة أسمك في الطلب المقدم لطفلك 

ال یعني بأنك تقدمت بالحصول على المنافع لنفسك.

ھل ضروري تقدیم بیاناتي عند تقدیم الطلب للحصول على منافع 
لطفلي؟علیك تقدیم بعض المعلومات الخاصة بك. الطلب یشترط تقدیم 

معلومات حول دخل جمیع أفراد األسرة حتى ولو انھم لم یتقدموا 
للحصول على ھذه المنافع النفسھم. ولست بحاجة الى تقدیم رقم 

الضمان االجتماعي الخاص بك او معلومات حول الحالة القانونیة 
للھجرة في حال كنت تقدم على المنافع الطفالك. بامكانك ان تترك ھذه 

الخانات فارغة.

ھل أنا ملزم بتسدید قیمة المنافع التي یتسخدمھا طفلي الحامل 
للجنسیة األمریكیة للحكومة الحقا.ال. في حال كان طفلك مؤھال 

للحصول على ھذه المنافع، لن تحتاج عائلتك لتسدید قیمة ھذه المنافع 
في المستقبل.

ھل سیتم استخدام المعلومات التي ادخلھا في طلب الحصول على 
منفعة لطفلي في تطبیق قانون الھجرة؟ال. أي معلومات تدلي بھا في 
طلب المنافع تستخدم فقط في تحدید مدى تأھل طفلك للحصول على 
المنفعة وكذلك لتسییر البرنامج. ولن یتم مشاكرة ھذه المعلومات مع 

جھات إنفاذ قانون الھجرة.

ماذا لو كنت بدون أي وثائق رسمیة؟في حال عدم امنتالكك ألي 
وثائق رسمیة وانت تتقدم للحصول على منفعة لطفلك أو ألي شخص 
أخر في عائلتك،  ینبغي اال تدلي باي معلومات عن وضعك الخاص 
بالھجرة. وبدال عن ذلك، بامكانك كتابة “ أنا ال اقدم الطلب الى ھذا 

البرنامج للحصول على منفعة لنفسي”.

ھل تلقي مساعدات جائحة كورونا المستجد COVID-19 یصعب 
علي الحصول على البطاقة الخضراء؟ ال. النوع الوحید من 

المساعدات التي تؤخذ بعین األعتبار في طلبك للحصول على البطاقة 
الخضراء ھي المساعدات النقدیة المستمرة والرعایة الصحیة طویلة 

األجل على حساب الحكومة. تلقي مساعدات الجائحة قصیرة األجل لن 
یؤثر على وضعك القانوني  او على طلبك للھجرة. وتشمل فحوصات 

كورونا المستجد COVID-19 ومعالجتھ واللقاحات وصكات 
الحوافز والمساعدة المالیة لمرة واحدة، -EBT و خصومات 

الضرائب لالطفال.

حمایات األسر المھاجرة في 
 https://michiganimmigrant.org/protecting-immigrant-families-michigan:میتشغان 

ھل لدیك أي أسئلة؟ أتصل على MIRC’s مجانا على الخط السري للتسجیل: 1234-763-734


