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 (19-كوفيدفيروس كورونا ) و CAWEMبرنامج 
 

 CAWEM( المسجلون في برنامج OHPأعضاء خطة أوريغون الصحية )

 .19-يتمتعون بتغطية لفيروس كوفيد

لا تقلق،  ؟19-وتحتاج إلى إجراء اختبارات كوفيد CAWEMهل أنت مسجل في برنامج 

المستشفى بسبب فيروس هل أنت بحاجة إلى دخول  فالاختبارات مشمولة بالتغطية!

  لا تقلق، فدخول المستشفى مشمول بالتغطية أيًضا. ؟19-كوفيد

عبر البلاد، تغطي خطة أوريغون الصحية تكاليف اختبار  19-أثناء حالة طوارئ كوفيد

لا  وهذا الأمر صحيح وحتى إذا لم تحصل على رعاية في غرفة الطوارئ. .19-وعلاج كوفيد

 19-توفر لك التغطية، حتى إذا كانت نتيجة اختبار كوفيدتزال خطة أوريغون الصحية 

 سلبية.

 ؟CAWEMما هو برنامج 

فهو يغطي الرعاية في غرفة  عبارة عن تغطية لحالات الطوارئ فقط، CAWEMبرنامج 

 الطوارئ وسيارات الإسعاف.

يعني "الرعاية الطبية في حالات الطوارئ لغير المواطنين" أو  CAWEMاختصار 

"Citizen/Alien Waived Emergency Medical."  البرنامج مخصص لغير المواطنين

 الذين:

 عاًما أو أكبر. 19في عمر  ■

 لا يستوفون شروط وضع الهجرة الخاصة بخطة أوريغون الصحية. ■

عاًما الذين لا يستوفون شروط وضع الهجرة مؤهلون للحصول  19الأطفال دون سن 

  .Cover All Kidsالكاملة من خلال  على مزايا خطة أوريغون الصحية

عاًما ولا يستوفون شروط المواطنة، لن يحصلون على مزايا خطة  19الأطفال الذين يبلغون 

 .CAWEMاستنادًا إلى وضع الهجرة، قد ينتقلون إلى برنامج  أوريغون الصحية الكاملة.

 عبر البلاد. 19-وهذا الأمر صحيح حتى أثناء حالة طوارئ كوفيد
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 أثناء فترة الحمل CAWEM Plusتغطية برنامج 

مخصص للسيدات الحوامل غير المؤهلات للحصول على مزايا  CAWEM Plusبرنامج 

يوفر  CAWEM Plusبرنامج  خطة أوريغون الصحية الكاملة بسبب حالة وضع الهجرة.

 نفس المزايا التي توفرها خطة أوريغون الصحية.

، حتى إذا كان الأمر 19-يغطي اختبارات وعلاج كوفيد CAWEM Plusبرنامج  ■

  يستدعى دخول المستشفى.

 عبر البلاد. 19-خلال حالة طوارئ كوفيد CAWEM Plusلن تتوقف تغطية برنامج  ■

لن تتغير المزايا مرًة أخرى إلى التغطية في حالات الطوارئ فقط حتى تنتهي 

 عبر البلاد. 19-حالة طوارئ كوفيد

 على المساعدة بلغة أو تنسيق آخر  يمكنك الحصول

فما عليك سوى  هل تحتاج إلى المساعدة بلغة أو تنسيق آخر؟ هل تحتاج إلى مترجم؟

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فاتصل  إخبار عيادة طبيبك عندما تحدد موعًدا.

 .7889-882-844على الرقم 

قّدم طلبك اليوم من خلال  هل تحتاج إلى تغطية صحية؟

ONE.Oregon.gov. 

 يمكنك تقديم الطلب من خلال أيٍ من الطرق التالية:

 ONE.Oregon.gov عبر الإنترنت: ■

 )قد تكون أوقات الانتظار طويلة(. 9075-699-800 عبر الهاتف: ■

  يمكنك الحصول على مساعدة مجانية من شريك مجتمعي محلي. ■

ويمكنك العثور على شريك مجتمعي محلي من خلال 

http://bit.ly/ohplocalhelp. 

 وماذا يحدث في ولاية أوريغون  19-تعرّف على المزيد حول فيروس كوفيد

 معلومات للأعضاء. 19-أوريغون الصحية وفيروس كوفيد خطة ■

حول  من هيئة الصحة بولاية أوريغون 19-آخر مستجدات فيروس كوفيد ■

 الحالات، والإرشادات، والأسئلة الشائعة، وغير ذلك الكثير.

http://one.oregon.gov/
http://bit.ly/ohplocalhelp
http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/ohp-covid-19.aspx
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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حول إعانات  من إدارة الخدمات البشرية 19-آخر مستجدات فيروس كوفيد ■

 الطعام، والمساعدة في حالات الطوارئ، وغير ذلك الكثير.

من مراكز مكافحة الأمراض  19-ومات الوطنية حول فيروس كوفيدالمعل ■

 والوقاية منها.

 

 

 

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى، أو بحروف كبيرة، أو 

اتصل بخطة أوريغون  بطريقة برايل، أو بتنسيق آخر تفضله.

نقبل جميع مكالمات الترحيل  .0557-273-800الصحية على الرقم 

 .711أو يمكنك الاتصال بالرقم 

https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

