هل لديك طفل يحمل الجنسية األمريكية أو اإلقامة الدائمة (الجرين
كارد)؟
بغض النظر عن وضعك القانوني من حيث اإلقامة ،فإن طفلك قد يكون
مؤهالً لتلقي المعونة الغذائية ( ما يسمى بالفود ستامب) أو الفوائد الطبية.

موارد
تذكر دائما ً باإلبغا ن ممع دلك و وة تيععر في دلك إلى
مكتب الخدمات اإلنسانع بمعتشعيان ) (Human Servicesو
في حال مود وي شخص في منزل ةتكقى الفوائد .إذا كان هذا
من الصعب القيام به في الماضي  ،تذكر أنه بمجرد أن يكون لديك
ال  DACAأو ال  DAPAالجديد الخاص بك أو تصريح
العمل  ،قد يكون من األسهل بالنسبة لك باإلبالغ والتحقق من
دخلك.
إذا كنت تعتقد أن هذه الفوائد سوف تساعد عائلتك  ،فبادر بالتقديم!
يمكنك التقديم على االنترنت في الموقع التالي:
www.mibridges.michigan.gov/access/
أو شخصيا ً بالدائرة المحلية لك بمكتب الخدمات اإلنسانية
) .(Human Servicesكما يمكنك اإلتصال على الرقم:
 1-855-275-6424للمساعدة في العثور على أقرب مكتب منك.
وينبغي أن تتوفرالمساعدة اللغوية للترجمة في قسم الخدمات
البشرية ).(Human Services
هل لدة المزةد م األسئك ؟ تريد أن تعرف مقدار المساعدة
الغذائية التي ستكون مؤهالً لها؟ يمكنك اإلتصال مجانا ً بخط
التغذية  LSEMعلى الرقم  1-800-481-4989إذا كانت لديك
أية مشكلة في اإلستمارة أوالفوائد الخاصة بك ،يمكنك أيضا ً
اإلتصال بمركز حقوق المهاجرين بميشيغان للمساعدة على الرقم
269-492-7196

أسئلة وأجوبة
إذا حصل وطفالي نكى المساندات اليذائع و الطبع  ،فهل ذل ةؤثر نكى
ض الهجرة الخاص بي ؟
تلقي الفوائد من خالل برنامج المساعدة الغذائية (  ) FAPأو الطبية ال تؤثر على
وضع الهجرة الخاص بك أو بأطفالك  ،كما أنها لن تؤثر على قدرتك في الحصول
على وضعك القانوني من حيث الهجرة في المستقبل.

إذا كان طفكي مقعم دائم (الجرة كارد)  ،فهل ةجب ون ننتظر لكحصول نكى
الفوائد؟
عموماً ،يجب ان يكون المقيمين الدائمين في إنتظار مدة خمس سنوات
للحصول على المساعدة الطبية  ،ولكن هذا ال ينطبق على األطفال حيث اليلزم
على األطفال اإلنتظار خمس سنوات للحصول على المساعدات الغذائية.

ما هي نوع التيطع الطبع التي ةمك لطفكي الحصول نكعها؟
األطفال ذوي الدخل المنخفض الذين هم من مواطني الواليات المتحدة أو كانوا
من المقيمين الدائمين لمدة  5سنوات أو أكثر مؤهلين للحصول على المساعدة
الطبية الشاملة ( تغطية طبية كاملة  ،طب األسنان  ،والنظر والرعاية الصحية
والعقلية )  ،ومن ضمنها العالج في حاالت الطوارئ.

ماذا لو تم رفض نائكتي لكمساندة الطبع في الماضي بسبب دلكنا ؟
تم إصدار قانون جديد مؤخراً يقتضي تغيير بعض القواعد حول من يحق له
الحصول على المساعدة الطبية .فإذا تم رفض طفلك للمساعدة الطبية في
الماضي بسبب دخلك أو أن األصول كانت عالية جداً ،وكنت ال تزال تعاني من
التكاليف الطبية  ،فيجب إعادة التقديم.

