
 
 
 
 

 

 
 

يهتم األطباء والممرضات بصحتك ول�س بوضع الهجرة الخاص 
ع�ي الجميع طلب الرعا�ة الصح�ة دون خوف. و�جب ع�ي  بك. 

مسؤو�ي الهجرة حال�ا عدم اعتقال االفراد او تنف�ذ االجراءات 
ي المستشف�ات والع�ادات الصح�ة والرعا�ة 

التنف�ذ�ة االخري �ن
ي أغلب الحاالت فب ع�ادات األطباء. 

 العاجلة او �ن
 

 
 

 . ن  وال يزال ب�مكانك الحصول ع� الرعا�ة الصح�ة دون تأمني
وهذا �شمل الطوارئ، والمرا�ز الصح�ة المجتمع�ة، والمرا�ز الصح�ة للمهاج��ن، 

ها من الخ�ارات.   والع�ادات المجان�ة، والمستشف�ات العامة، وغ�ي
، انتقل إ�:   •   https://findahealthcenter.hrsa.govللعثور ع� مركز ص�ي
�ة، انتقل إ�:   •  . clinic-www.nafcclinics.org/findالعثور ع� ع�ادة مجان�ة أو خ�ي

 
 

ي مجال الرعا�ة الصح�ة السؤال عن معلومات عن حالة الهجرة. 
ن �ن ي للعاملني

�جب أن �ساعد غرف ال ينب�ن
ي المستشف�ات أي فرد  بحاجة إ� خدمات الطوارئ. واألمر نفسه ينطبق ع� مرا�ز الصحة المجتمع�ة. 

الطوارئ �ن
، أو المال أو وثائق الهجرة. وذا سألك أحدهم عن  ن ن الص�ي ، ف�مكنك أن تقولوال يهم وجود تأمني "أنا لست  التأمني

ن ص�ي وال أر�د التقد�م".   مؤهًال للحصول ع� تأمني
 

 
وقد تطلب المستشف�ات أو األطباء بطاقة ه��ة تحمل صورة توضح أن الشخص 
ي السجالت الطب�ة أو صاحب 

الذي يتل�� العالج هو نفس الشخص المدرج �ن
وال �جب أن �شارك المستشف�ات أو األطباء هذە المعلومات مع  الوصفة الطب�ة. 

"أنا مسؤو�ي الهجرة. إذا لم �كن لد�ك بطاقة ه��ة تحمل صورة ، ف�مكنك أن تقول 
 بحاجة إ� رعا�ة طب�ة ول�ن ل�س لدي بطاقة ه��ة تحمل صورة."

 
 

لخ�ار األأمن رؤ�ة الطب�ب والذهاب إ� غرفة الطوارئ إذا كنت بحاجة إ� رعا�ة هو ا
 . ي الخصوص�ة. لن يتم سؤالك عن حالة واألذ�ي

م مقدم الرعا�ة الصح�ة حقك �ن س�ح��
ي أن تكون حالة 

. ال ينب�ن ن الهجرة الخاصة بك ، ما لم تتقدم بطلب للحصول ع� التأمني
ي الرعا�ة. 

 الهجرة عائًقا أمام تل��
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ي رئاستها 
 هذە الوث�قة �ي نتاج حملة حما�ة عائالت المهاج��ن، وشارك �ن

ي للهجرة ومركز القانون والس�اسة االجتماع�ة.   مركز القانون الوطين
   www.protectingimmigrantfamilies.org  للم��د من الموارد اذهب إ�  

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


 
 
 
 

 

 
 . 

امج الصح�ة والتغذو�ة والسكن �ي  ن��دك أن تواصل استخدام ال��
ن  �ساعد أحبائك. والعد�د من المهاج��ن مؤهلون للحصول ع� التأمني

 . فإن وجود تغط�ة صح�ة �جعل من السهل تحمل المشا�ل الص�ي
البس�طة قبل أن تتحول لحاالت طوارئ أ��� خطورة أو مكلفة. 

   اصلة العمل ودعم عائلتك. فالحفاظ ع� صحتك �مكنك من مو 
 

 
 
قواعد خصوص�ة ق��ة تح�ي معلوماتك الشخص�ة عند التقدم بطلب للحصول ع�  

  . ن الص�ي سيتم استخدام أي معلومات تقدمها عند التقدم بطلب الحصول ع� التأمني
ن الص�ي لألطفال أو قانون  الرعا�ة برنامج المساعدة الطب�ة للفقراء أو برنامج التأمني

نامج. ال تتم مشاركة Obamacareأو  ACAبأسعار معقولة ( ) فقط لتحد�د أهليتك لل��
 هذە المعلومات مع مسؤو�ي الهجرة. 

 
) هو القانون.   �جب أن Obamacareأو  ACAال يزال قانون الرعا�ة بأسعار معقولة ( 

 .
ً
ن الص�ي إذا كنت مؤهال لست متأ�ًدا مما إذا كنت تتقدم بطلب الحصول ع� التأمني

 . ي
 أنت أو أحد أفراد أ�تك مؤهًال؟ مساعدة االنتساب متاحة لك �شكل مجاين

 لمعرفة الم��د.   / status-tps://www.healthcare.gov/immigrants/immigrationht انتقل إ�   •
ي منطقتك.   / https://localhelp.healthcare.gov انتقل إ�   •

 للعثور ع� المساعدة الشخص�ة �ن
 
 

 . ن  �مكن لألطفال التأهل للحصول ع� تغط�ة صح�ة حئ� لو كانوا أو آبائهم غ�ي موثقني
ن الص�ي العام لن ��ن بطلب الهجرة الخاص بك.  ي التأمني

ن �ن ل�س عل�ك تقد�م حالة  إن �سج�ل أطفالك المؤهلني
ن ألطفالك أو أحد أفراد أ�تك.  نامج الهجرة الخاصة بك إذا كنت تتقدم بطلب للحصول ع� تأمني بالنسبة ل��

Medicaid  أوCHIP  أوACA  جب ع� الشخص الذي �طلب التغط�ة فقط تقد�م أوراق الجنس�ة أو حالة� ،
ن ، مثل  طفلك ، فأنت تحتاج إ� مشاركة المعلومات الهجرة. إذا كنت تتقدم ن�ابة عن أحد أفراد األ�ة ا لمؤهلني

ن الص�ي ألحد أفراد األ�ة ، ف�جب أال  الخاصه به فقط. إذا لم تكن موثًقا وتقدمت بطلب الحصول ع� التأمني
"أنا ال أتقدم بطلب للحصول ع� تقدم أي معلومات عن حالة الهجرة الخاصة بك. و�دًال من ذلك ، قد تقول: 

ن  ". تأمني  ص�ي لنف�ي
 
 
ن   جم شفوي عند التقدم بطلب الحصول ع� تأمني ي الحصول ع� م��

ل�ل شخص الحق �ن
جم فوري دون أي تكلفة ص�ي أو طلب رعا�ة صح�ة.   ي الحصول ع� م��

لد�ك الحق �ن
ي ACAأو خطة  CHIPأو  Medicaidعندما تتقدم بطلب للحصول ع� 

. لد�ك الحق �ن
جم فوري  ي مستش�ن أو مركز ص�ي الحصول ع� م��

دون أي تكلفة عند طلب الرعا�ة �ن
ي اللغة أو  ن ثنائيي . قد �ستخدم المستشف�ات والمرا�ز الصح�ة المجتمع�ة موظفني مجتم�ي

 . ن لتقد�م المساعدة للمر�ن ن مؤهلني ن فور�ني جمني جمة الشف��ة ع�� الهاتف أو م��  خدمات ال��
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https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/
https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/
https://localhelp.healthcare.gov/#/
https://localhelp.healthcare.gov/#/

