
 كوِفد -١٩  و التهمة العامة
 

ِوَر من قبل مؤسسة ماساشوستس إلصالح القانون، الرعایة الطبیة للجمیع، و دعاة  مقتبس من " فایروس كورونا و التهمة العامة " طُّ
 قانون الصحة، و تحالف مناصري المهاجرین و الالجئین في ماساشوستس.

 
 هل یحق للمهاجرین في ماساشوستس الحصول على فحص و عالج كوِفد-١٩؟

 نعم. كل خطط ماس هیلث، من ضمنها ماس هیلث ِلِمتد، ستدفع ِلفحص و عالج كوفد-١٩ ¹، بدون تكلفة من المال الشخصي." هیلث
 سیفتي نت Health safety Net " سوف تغطي ایضًا تكالیف الفحص والعالج المقدم من قبل المستشفیات و مراكز الصحة

 االجتماعیة.
 

 هل یعتبر استقبال العالج المدفوع من قبل الوالیة ِلكوفد-١٩ محسوب ضد المهاجرین في فحص "التهمة العامة" ؟
یو أس سي آي أس (USCIS) لن تعتبر " الفحص، العالج، أو الرعایة الوقائیة (و التي تشمل اللقاحات، اذا توفر اللقاح) المتعلق ِبكوفد-

 ١٩" َكعامل سلبي في فحص التهمة العامة، " حتى لو كان هكذا عالج مقدمًا او مدفوع من قبل واحدة او اكثر من المنافع العامة" ²
 مدیكید الطوارئ- ماس هیلث ِلمتد- ایضًا معفى من ان یعتبر تحت هذه القاعدة.

 اي شخص یحتاج الرعایة یجب ان یبحث عنها بدون الخوف من انها َستؤثر على وضع معاملة الهجرة.●
 هنالك فترة خاصة لالنضمام للمقیمین الذین لیس لدیهم تأمین صحي وحتى ٢٥ أبریل.●

     www.mahealthconnector.org 
 اعتبارًا من  ١٨ اذار ٢٠٢٠، ماس هیلث لن تنهي التغطیة ألي شخص مقبول خالل فترة الطوارئ الوطنیة و لمدة شهر واحد●

 بعد أن تنتهي فترة الطوارئ.
 هل استالم فوائد عدم العمل َكجزء من االستجابة ِلكوفد-١٩ یحسب في فحص "التهمة العامة" ؟

 كال . استالم فوائد عدم العمل  ال  یعتبرها الفحص تهمة عامة.  التقدیم ِلعدم العمل ال یعرض موقف قضیة الهجرة للخطر . على الرغم من
 ذلك، العوامل االخرى تؤخذ باالعتبار لفحص التهمة العام ( كالعمر، الصحة، حجم العائلة ، الدخل و األمالك، التعلیم، تاریخ العمل، و

 احتراف االنكلیزیة).
 

 هل استالم النقود او المساعدة الغذائیة َكجزء من االستجابة ِلكوفد-١٩ ُیحسب في فحص "التهمة العامة" ؟
 یو أس سي آي أس (USCIS) قالت بأن المهاجرین المعرضین للتهمة العامة ستتاح لهم الفرصة إلظهار اثباتات بخصوص كیفیة ضرر

 كوِفد-١٩ على إجمالي ظروفهم، بما في ذلك متعلقات  الفوائد العامة َك (SNAP) سناب.³
 

 

¹https://www.mass.gov/info-details/masshealth-coronavirus-disease-2019-covid-19-applicants-and-members 

 هذه سُتعتبر عنایة طارئة، و التي لن تعتبر عامل سلبي تحت فحص التهمة العامة.
 
 

²https://www.uscis.gov/greencard/public-charge  
³https://www.uscis.gov/greencard/public-charge  

 
 
 

 هل الذهاب الى مستشفى او مركز صحي یعتبر آمن؟
 نعم. ICE قد قالت بأن اثناء فترة االزمة، سوف لن تقوم ِبعملیاتها " عند، او قرب المراكز الصحیة، كالمستشفیات، عیادات االطباء،

  عیادات الصحة المرخصة، مراكز الطوارئ أو الرعایة الطارئة، ما عدا في الظروف الغیر طبیعیة الشدیدة.
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