
  (COVID-19)موارد فيروس كورونا 
لألشخاص الذين ال يتمتعون بتأمين صحي أو 

 يقيمون بصفة غير قانونية
 

 

 

( على التأكد من حماية كل األشخاص بصرف النظر عن حالة State of New Jerseyترّكز والية نيوجيرسي )
الوباء إلى جانب تلقيهم االختبار والعالج المناسبين. يجب عليك الهجرة و/أو ما إذا كانوا يتمتعون بتأمين صحي أم ال من 

التحدث مع أحد المهنيين الطبيين حول وقت وطريقة طلب إجراء اختبار والحصول على العالج. يرجى قراءة المعلومات 

 التالية بعناية:

هل أنا مؤهل إلجراء  
اختبار فيروس كورونا 

(COVID-19)؟ 

 نيوجيرسي.يتعين أن تعيش في  

 يجب أن تعاني من سعال وحمى وضيق في التنفس. 

على ( COVID-19فاحص أعراض فيروس كورونا )يجب عليك إكمال  
self.covid19.nj.govhttps:///  عليك إجراء لمعرفة ما إذا كان يجب

(. ستساعدك األداة في معرفة اإلجراءات COVID-19اختبار فيروس كورونا )
 التي يمكنك اتخاذها لحماية صحتك وصحة أحبائك.

أين يمكنني إجراء  
 االختبار؟ 

اقرأ متطلبات كل مركز اختبار قبل أن تغادر  مراكز اختبار كورونا داخل السيارات.
منزلك. للحصول على قائمة بمواقع االختبار والمتطلبات، تفضل بزيارة: 

-information/testing-nj/https://covid19.nj.gov/faqs
jersey-new-in-centers-testing-are-information/where 

 التكلفة: هذه خدمة مجانية.

Federally Qualified Health Centers  المراكز الصحية المؤهلة(
 Federally Qualified Health Centersتوفر  (.FQHCفيدراليًا، 

( الرعاية الصحية وإمكانية إجراء FQHCs)المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا، 
( بدون تكلفة لجميع األشخاص الذين ال COVID-19اختبار فيروس كورونا )

يتمتعون بالتأمين ودون النظر إلى حالة الهجرة. يُرجى االتصال بالمركز الصحي 
صول على التعليمات. يمكن العثور المؤهل فيدراليًا مقدًما للتحقق من التوفر وللح

 على قائمة بالمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا على:
https://www.nj.gov/health/fhs/primarycare/fqhc/. 

 التكلفة: هذه خدمة مجانية.

سيتم التنازل عن تكلفة إجراء اختبار  برامج الرعاية الخيرية. -المستشفيات 
( لألشخاص غير المؤّمن عليهم المستحقين COVID-19فيروس كورونا )

للحصول على الرعاية الخيرية. يمكن العثور على معلومات عن برنامج الرعاية 
. يجب /https://www.nj.gov/health/charitycareالخيرية على: 

ة قبل الذهاب إلى المستشفى المحلية الخاصة عليك التحدث مع مقدم الخدمات الطبي
 بك.
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 لألشخاص  ( COVID-19)موارد فيروس كورونا 
 الذين ال يتمتعون بتأمين صحي أو يقيمون بصفة غير قانونية 

 

 

 :قاعدة العبء العام

ما المقصود بالعبء  
 العام؟ 

الخضراء )اإلقامة يتعين على بعض األشخاص الذين يتقدمون للحصول على البطاقة 
الدائمة الشرعية( أو التأشيرة الالزمة لدخول الواليات المتحدة اجتياز اختبار "العبء 

العام". يتطلب اختبار "العبء العام" من الشخص إظهار أنه من غير المحتمل أن يصبح 
بار: معتمًدا على البرامج الحكومية المحددة. يأخذ اختبار العبء العام الجديد في عين االعت

والمخصصات )القسائم(  EBTو SNAPبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

والمتعلقة باإلسكان العام الفيدرالي وبرامج  8الغذائية( والمساعدة وفقًا للبند 

Medicaid  عاًما والحوامل  21)باستثناء الخدمات الطارئة واألطفال األقل من

والمساعدة العامة(.  TANFو SSIواألمهات الجدد( وبرامج المساعدة النقدية )مثل 

 يرجى الرجوع إلى مقدم الخدمات القانونية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة.

هل يمكنني إجراء  
االختبار بغض النظر عن  

 قاعدة العبء العام؟ 

إجراء االختبار والحصول على العالج والرعاية أن  أكد مسؤولو الهجرةنعم،  
( لن تؤثر سلبًا على تحليل COVID-19المتعلقة بفيروس كورونا ) الوقائية

 العبء العام للشخص.

 

 

 (: COVID-19المعلومات حول فيروس كورونا )لمزيد من 

 . v/https://covid19.nj.go: يرجى زيارة مركز معلومات نيوجيرسي على 

   1-1-2 ( العامة(:COVID-19اتصل برقم )أسئلة فيروس كورونا )

  مساًء( 11صباًحا إلى   7)من الساعة 

   1253-962-800-1:  )اتصل برقم )األسئلة السريرية

  "(24/7)على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع "

 لتلقي التنبيهات  211-898 في رسالة نصية إلى   NJCOVIDأرسل 

   866-202-4357 (:Mental Health Hotlineالخط الساخن للصحة العقلية )

 مساًء( 8صباًحا إلى   8)من الساعة 

http://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://covid19.nj.gov/

