
 

 
 

 " لألمریكیین الجدد19معلومات حول فیروس كورونا المستجد "كوفید 
 2020مارس  29

 

شار  قام مكتب والیة نیویورك لألمریكیین الجدد بإعداد ھذا البیان للتأكد من أن المھاجرین والالجئین على علم تام بما یحدث خالل فترة انت 
 ). 19فیروس كورونا المستجد (كوفید 

 نظرة عامة: 

، تم اكتشاف مرض جدید متعلق بالجھاز  2019في دیسمبر 
التنفسي، الذي ُسمى بعد ذلك بفیروس كورونا المستجد (كوفید  

  - نتیجة فیروس یُسمى (سارس 19). ینشأ فیروس كوفید  19
) وھو جزء من عائلة كبیرة من الفیروسات تُسمى  2كوفید 

 كورونا. فیروسات 
 

 احِم صحتك: 

والحصول   19یمكنك طلب الرعایة الصحیة الخاصة بكوفید  •
علیھا بغض النظر عن وضع الھجرة الخاص بك أو عدم توفر  

 تأمین طبي لك. 
 
لن یسألك العاملین بقطاع الرعایة الصحیة عن وضع الھجرة   •

الخاص بك. ومع ذلك، إذا سألك أحدھم عن ذلك، بإمكانك رفض  
معلومات وإبالغھم بأنھ یحق لك تلقي العالج. كما نود أن  تقدیم أي 

نذكرك بأنھ في حالة تزوید العاملین بقطاع الرعایة الصحیة بأي  
معلومات متعلقة بوضع الھجرة لك، سیلتزموا بالحفاظ على سریة  

 معلوماتك.
 

یھا بما في ذلك الرعایة الوقائیة وإجراء  " أو الحصول عل19إن طلب الرعایة الصحیة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد "كوفید  •
” الخاص بك حتى وإن كانت ھذه الخدمات  public chargeیؤثر سلبًا على المھاجرین فیما یتعلق باختبار “  لناالختبارات والعالج  
 ممولة من میدیك اید.

 
طلب خدمة الترجمة الفوریة مباشرة    یحق لكل شخص طلب مترجم فوري مجانًا عند طلب الحصول على الرعایة الطبیة.  كما یحق لك  •

 من طاقم الرعایة الطبیة.  یمكن تقدیم خدمات الترجمة الفوریة شفویًا أو عبر الھاتف. 
 

إذا كنت تشعر بالمرض، فاستخدم الخدمات الصحیة عن بُعد أو اتصل مسبقًا قبل طلب الرعایة الطبیة من مقدم الرعایة الصحیة   •
أو قسم الطوارئ في المستشفى. خدمات الرعایة الصحیة عن بعد تبقیك، ومن حولك أكثر أمانًا.  الخاص بك أو مركز صحة المجتمع 

سیطلب الحاكم كومو من شركات التأمین التنازل عن دفع رسوم مقابل زیارات الخدمات الصحیة عن بعد. إذا لم یكن لدیك تأمین طبي،  
 عن بعد. یمكنك الحصول على العالج من خالل خدمات الرعایة الصحیة 

 
مجانًا لجمیع سكان نیویورك الذین ُطِلب منھم مقدم الرعایة الصحیة إجراء االختبار. یمكنك معرفة المزید من    19یتوفر اختبار كوفید   •

 لغة   100المساعدة متوفرة بأكثر من  . 3065-364-888-1على   NYS COVID-19خالل االتصال بالخط الساخن لـ

 احِم منزلك وأسرتك: 

، یجب علیك وضع خطط للمدرسة، والعمل والمنزل. جّھز قائمة باألشخاص  19لكي تجھز نفسك وأسرتك لآلثار الناجمة عن كوفید  •
ط لسبل الرعایة بأفراد األسرة المعر  ضین لمضاعفات خطیرة مثل  والمؤسسات التي بإمكانھا مساعدتك في حالة أُصبت بالمرض. خّطِ

 كبار السن واألشخاص الذین یعانون من ظروف صحیة مزمنة. 
 

 ". 19لن تقوم المرافق الرئیسیة بتعلیق الخدمات المقدمة لألسر في أثناء جائحة فیروس كورونا المستجد "كوفید   •

بإمكان مجتمعات المھاجرین تلقي الرعایة ھل 
 ؟19الصحیة المتعلقة بكوفید 

 نعم.
إذا كنت قلقًا بشأن صحتك أثناء فترة الطوارئ الصحیة العامة 

"، یمكنك تلقي الرعایة 19لفیروس كورونا المستجد "كوفید 
الصحیة بغض النظر عن وضع الھجرة الخاص بك أو عدم توفر 

 تأمین طبي لك.
 
یكون للرعایة الصحیة التي ستتلقاھا أي تأثیر تجاه اختبار لن 
“public charge.” 

وقد أوردت إدارة خدمات المواطنة والھجرة األمریكیة بأن 
" 19الرعایة الصحیة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد "كوفید 
 لنبما في ذلك الرعایة الوقائیة وإجراء االختبارات والعالج 

 ” الخاص بك.public chargeتبار “تؤثر سلبًا على اخ



  

 
ملین المسجلین في برامج العمل المشتركة حتى  أیام للعا 7وقد وقع الحاكم كومو على أمر تنفیذي بالتنازل عن فترة االنتظار لمدة  •

 ). 19یتسنى لھم المطالبة بتأمین البطالة إذا فقدوا وظائفھم بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید 
 

كما وقع الحاكم كومو على تشریع یضمن الحمایة الوظیفیة والتعویض المالي للموظفین أثناء خضوعھم لحجر أو عزل إلزامي أو   •
). لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة  19ب فیروس كورونا المستجد (كوفید احتیاطي بسب 

https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 . 

 
 اعرف حقوقك: 

) حمایة األفراد من التمییز على أساس نطاق واسع من الخصائص الشخصیة، بما  HRLیتولى قانون حقوق اإلنسان لوالیة نیویورك ( •
في ذلك العرق واألصل القومي واإلعاقة. كما یحظر قانون حقوق اإلنسان لوالیة نیویورك التمییز ضد األفراد الذین یُفترض أنھم  

ت. إذا كنت متأكًدا بأنك تعرضت للتمییز أو لدیك أسئلة  ) بناًء على ھذه السما 19تعرضوا أو أصیبوا بفیروس كورونا المستجد (كوفید  
1-أو االتصال على    www.dhr.ny.govحول القانون، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لقسم حقوق اإلنسان بوالیة نیویورك على  

888-392-3644 . 
 

مؤقتة بوقف تنفیذ قوانین الھجرة في أو بالقرب   علیماتت 32T)، أصدرت الحكومة الفیدرالیة 19استجابةً لفیروس كورونا المستجد (كوفید  •
 .   من مرافق الرعایة الصحیة، بما في ذلك المستشفیات والعیادات والرعایة العاجلة ومكاتب األطباء 

 
. لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة  19كن حذًرا من عملیات االحتیال المتعلقة بمدفوعات الضمان االجتماعي وكوفید  •

www.socialsecurity.gov/coronavirus32T /32T 
 

لإلبالغ عن زیادات غیر عادلة في أسعار المنتجات مثل أدوات التنظیف المنزلیة ومعقم الیدین، اتصل بالخط الساخن لمساعدة   •
أو أكمل نموذج شكوى المستھلك:   1220-697-800-1المستھلك في نیویورك على الرقم 

www.dos.ny.gov/consumerprotection/form32T / 
ComplaintForm1.asp 

 
یمكن للمھاجرین والالجئین االستمرار في الحصول على المساعدة القانونیة المجانیة والخدمات األخرى من خالل شبكة مقدمي   •

تلقیھا عن بعد في حال لزم األمر. وألغراض السریة،  الخدمات التابعین لمكتب األمریكیین الجدد الكائنین في نطاق الوالیة، ویمكن 
لیتم توصیلك بمقدم   7636-566-800-1اتصل بالخط الساخن متعدد اللغات الخاص باألمریكیین الجدد بوالیة نیویورك على الرقم 

 الخدمة. 

 
 لمزید من المعلومات: 

 
 https://coronavirus.health.ny.gov/homeالتابعة إلدارة الصحة في والیة نیویورك:    19قم بزیارة صفحة الویب لكوفید 

 
 صفحة الویب لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا: 

ncov-https://www.cdc.gov/coronavirus/201932T / 
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