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 )20-22-4(تحدیث   19-" وطوارئ كوفیدPUBLIC CHARGEقاعدة الشخص العالة على المجتمع "
 

 ": Public Chargeالرعایة الطبیة وقاعدة الشخص العالة على المجتمع "
 

) USCIS، نصت وزارة األمن الداخلي الفیدرالیة ودائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة (19-فرضھا انتشار جائحة كوفیدنتیجة حالة الطوارئ التي 
تُوضع في االعتبار عند اتخاذ قرارھا وفق قاعدة  لن، 19-بوضوح على أن كافة االختبارات، والعالجات، والرعایة الوقائیة المقدمة فیما یتعلق بجائحة كوفید

 شخص العالة على المجتمع، بغض النظر عن وسیلة السداد مقابل إجراء االختبارات أو تقدیم العالج.   ال
 

" التغطیة CAWEM-Plus" وبرنامج تغطیة الحوامل "Cover all Kidsتقدم خطة الرعایة الصحیة في أوریغون، بما في ذلك برامج تغطیة كافة األطفال "
"، المتاح CAWEM-Plus" في أوریغون (برنامج تغطیة الحوامل "Medicaid.  تقدم مساعدات الطوارئ الطبیة "19-دالكاملة الختبارات وعالجات كوفی

في  19-دحة كوفیلمنخفضي الدخل وغیر الحوامل في أوریغون من غیر المؤھلین لخطة الرعایة الصحیة ألسباب تتعلق بالھجرة) التغطیة الكاملة الختبارات جائ
 تُحتسب ضمن اختبار قاعدة الشخص العالة على المجتمع.  لن.   تكالیف العالج ضمن أي من ھذه البرامج 19-تغطي عالج جائحة كوفید غرفة الطوارئ، ثم

 
 ":Public Chargeتأمین البطالة، ومدفوعات التحفیزات االقتصادیة، وقاعدة الشخص العالة على المجتمع "

 
 یعتبر تأمین البطالة من الممیزات العامة وال یوضع أبًدا في االعتبار عند إجراء اختبار قاعدة الشخص العالة على المجتمع.  ال
 

ن تعتبر المدفوعات التحفیزیة ضموتُحتسب مدفوعات التحفیزات الجدیدة الخاصة بفیروس كورونا ضمن اختبار قاعدة الشخص العالة على المجتمع.   الكما 
 خصم الضریبي، وال یُحتسب الخصم الضریبي أبًدا في اختبار قاعدة الشخص العالة على المجتمع. ال
 

 ": Public Chargeالموارد األخرى الخاصة بقاعدة الشخص العالة على المجتمع "
 

لمزایا التي یحصل علیھا المھاجرون ال تُحتسب ضمن تذكر أن العدید من المھاجرین معفیین من اختبار قاعدة الشخص العالة على المجتمع، كما أن الكثیر من ا
ى خص العالة علاختبار قاعدة الشخص العالة على المجتمع، وكذلك المزایا التي یحصل علیھا أطفال المھاجرین ال تُحتسب على الوالد في اختبار قاعدة الش

 Public Chargeبیان الحقائق الخاص بقاعدة الشخص العالة على المجتمع "المجتمع داخل الوالیات المتحدة.  لمزید من المعلومات، یُرجى االطالع على 
Fact Sheet من كوزا، االئتالف الصحي الالتیني في أوریغون، ومركز أوریغون القانوني "U29T29وباللغة اإلنجلیزیة،  ھناT 29باللغة اإلسبانیة، وھناT باللغات األخرى. ھنا 

 
ودلیل موارد  ھنا،29Tدة من المزایا العامة التي یمكن أن یحصل علیھا المھاجرون، انظر دلیل المھاجرین والمزایا العامة لمزید من المعلومات حول األنواع المتعد

  ھنا.29Tشبكة األمان 
 

المساعدة القانونیة بأوریغون إذا كانت لدیكم أیة أسئلة عن المزایا  یمكنكم االتصال بمركز أوریغون القانوني/على الخط الساخن للمزایا العامة بمؤسسة خدمات
 . 5292-520-800-1العامة وقاعدة الشخص العالة على المجتمع.  
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