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یھتم العاملین في مجال الرعایة الصحیة بصحتك ولیس 
لھم أي إھتمام بوضعك القانوني للھجرة.

یمكن للمرضى طلب الرعایة الصحیة بكل ثقة بأن 
معلوماتھم الشخصیة سیتم الحفاظ علیھا بسریة تامة. بصفة 
عامة، تشترط السیاسات أن تتجنب مؤسسات الھجرة القیام 

بأي إجراءات لتنفیذ قانون الھجرة في أو بالقرب من 
المرافق الصحیة، مثل المستشفیات والعیادات الطبیة 
ومركز الرعایة الصحیة الطارئة وعیادات األطباء.

 
قد تطلب المستشفیات منك بطاقة ھویة تتضمن صورة 

شخصیة لك - والغرض من ذلك فقط ھو للتحقق من أن 
الشخص الذي یحصل على الرعایة الطبیة ھو نفس 

الشخص المدرج أسمھ في السجالت الطبیة أو الوصفات 
الطبیة. في حال عدم امتالكك لبطاقة ھویة مثبت علیھ 

صورتك الشخصیة، بامكانك القول “ أنا بحاجة للرعایة 
الطبیة ولیس لدي بطاقة ھویة فیھا صورتي”.

لست مضطر لإلدالء بأي معلومات حول وضع الھجرة 
للحصول على الرعایة الصحیة.ال ینبغي أن یكون وضع 
الھجرة عائقا على حصولك على الرعایة المطلوبة. وال 

ینبغي على أي مزود للرعایة الصحیة أن یسألك عن 
وضعك القانوني للھجرة، إال في حالة انھم یساعدوك على 

التقدم بطلب للحصول على میدكید (Medicaid) أو تأمین 
صحي. في حال سألك أحد عن إمكانیة التقدم بطلب 

للحصول على میدكید أو تأمین صحي، یمكنك القول “ أنا 
لست مؤھال للحصول على تأمین صحي وال ارغب في 

تقدیم طلب لذلك”.

انت لست ملزما باألدالء بمعلومات حول وضعك القانوني 
عند تقدیم طلب للحصول على تأمین صحي لشخص أخر، 

 ،(Medicaid) مثل طفلك. بالنسبة لبرامج مثل میدكید
برنامج التأمین الصحي لالطفال (CHIP) أو قانون 

الرعایة الصحیة (أدخل أسم البرنامج في الوالیة ھنا). 
الشخص الذي یتقدم بالطلب للحصول على منافع ھذه 

البرامج وحده فقط من ینبغي علیھ األدالء بمعلومات حول 
جنسیتھ أو وضعھ القانوني للھجرة. في حال كنت تقدم 

الطلب نیابة عن شخص أخر، طفلك مثال، ما علیك سوى 
األدالء بمعلومات الطفل فقط. في حال عدم امتالكك ألي 
وثائق رسمیة وانت تتقدم للحصول على منفعة لطفلك أو 

ألي شخص أخر في عائلتك،  ینبغي أال تدلي بأي معلومات 
عن وضعك الخاص بالھجرة. ویمكنك القول عوضا عن 

ذلك، “أنا ال أطلب تأمین صحي لنفسي.”

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



العدید من المھاجرین ھم مؤھلین للحصول على تأمین 
صحي والمساعدة على تسدید رسوم التأمین، بموجب 

قانون الرعایة الصحیة قلیل التكلفة (ACA). ففي حال 
كنت مقیما بشكل قانوني في الوالیات المتحدة، فلربما انك 

مؤھال لشراء تأمین صحي. االستثناء الوحید ھو إذا كان 
لدیك موافقة لتأجیل اتخاذ اإلجراءات بسبب الوصول الى 

الوالیات المتحدة اثناء الطفولة (DACA). وبحسب 
دخلك، قد تتأھل للحصول على مساعدة لتسدید أقساط 

التأمین الصحي. بإمكانك تقدیم طلب لذلك من خالل الموقع 
اإللكتروني Healthcare.gov أو الحصول على 

مساعدة مجانیة من شخص یعمل في مجال بیع التأمین أو 
من منظمة محلیة.  قم بزیارة 

https://localhelp.healthcare.gov للبحث عن 
مقدمو ھذا النوع من المساعدة في منطقتك. 

من حقك الحصول على مساعدة للترجمة مجانا عند 
حصولك على خدمة رعایة صحیة أو عند تقدیم الطلب 

للحصول على تأمین صحي. في حال كان مزود الرعایة 
الصحیة الخاص بك ال یتحدث بلغتك، من حقك الحصول 
على مساعدة مترجم - وبدون أي تكلفة علیك. قد تستخدم 
المستشفیات والمراكز الصحیة الموظفین اللذین یتحدثون 

أكثر من لغة أوخدمة الترجمة عبر الھاتف أو مترجم 
مؤھل لمساعدتك. وقد یحق لك الحصول على مترجم 

وعلى الموارد مترجمة بلغتك بدون أي تكلفة علیك عندما 
تتقدم بطلب إلي البرامج الصحیة مثل میدكید 

(Medicaid) أوبرنامج التأمین الصحي لالطفال 
.Healthcare.gov أو باقة تأمینیة من (CHIP)

سریة المعلومات الشخصیة التي تدلي بھا أثناء تقدیمك 
لطلب الحصول على تأمین صحي محفوظة.ال ُتستخدم 

المعلومات التي أدلیت بھا عند تقدیم الطلب للحصول على 
میدكید (Medicaid) أو برنامج التأمین الصحي 

 (ACA) أو قانون الرعایة الصحیة ،(CHIP)لألطفال
سوى للتحقق من أنك مستحقا لھا أم ال، أو لتسییر 

البرنامج المعني. ولن یتم مشاركة ھذه المعلومات مع 
جھات إنفاذ قانون الھجرة.

لن یؤثر الحصول على التأمین الصحي من الحكومة 
واستخدام الخدمات الصحیة على وضعك القانوني 

للھجرة .لن تؤثر خدمات الرعایة الصحیة أو التأمین 
الصحي، بما في ذلك التغطیة التأمینیة بموجب قانون 

الرعایة الصحیة مع مساعدة مالیة من میدكید 
(Medcaid) أو برنامج التأمین الصحي لالطفال 

(CHIP) أو تغطیة تأمینیة ممولة بواسطة الوالیة ومركز 
الرعایة الصحیة المجتمعیة وخدمات المستشفیات 

والمساعدة المالیة على طلبك للھجرة. بإستثناء واحد، وھو 
في حال قامت الحكومة بتسدید تكالیف الرعایة الطبیة 

طویلة األمد التي حصلت علیھا في بیت تمریض أو أي 
مؤسسة أخرى، فذلك یصعب إمكانیة الحصول على 
اإلقامة الدائمة بصفة قانونیة (الحصول على البطاقة 

الخضراء).

وتوجد إمكانیة لحصولك على الرعایة الصحیة بدون تأمین صحي. ویشمل ذلك خدمات الرعایة 
الصحیة في المراكز الصحیة المجتمعیة، مراكز الرعایة الصحیة للمھاجرین العیادات المجانیة أو 

المستشفیات الحكومیة. لدیك العدید من الخیارات.

o https://findahealthcenter.hrsa.gov:للبحث عن مركز رعایة صحیة للمھاجرین  

o www.nafcclinics.org/find-clinic :للبحث عن عیادة خیریة مجانیة، قم بزیارة

https://findahealthcenter.hrsa.gov
http://www.nafcclinics.org/find-clinic

