
 خیارات التغطیة الصحیة للمھاجرین 
توفر صحیفة الحقائق ھذه معلومات وإرشادات یحتاج إلى معرفتھا المرشدون ومستشارو الطلب المعتمدون (یُشار إلیھم جمیعًا باسم 

 المساعدین) من أجل مساعدة المھاجرین على فھم خیارات التغطیة الصحیة المتاحة لھم. 
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یولیو 2022. ھذه المعلومات مخصصة فقط الستخدام الكیانات واألفراد المعتمدین للعمل باعتبارھم مرشدین أو مستشاري طلب معتمدین في سوق میسر فیدرالیًا. یتضمن المصطلحان "السوق المیسر  
فیدرالیًا" و"FFM"، على نحو استخدامھما في ھذه الوثیقة، أسواق FFM حیث تؤدي فیھا الوالیة وظائف إدارة الخطة. قد تكون بعض المعلومات الواردة في ھذا الدلیل مفیدة أیًضا لألفراد الذین یساعدو ن 

العمالء في األسواق القائمة في الوالیة واألسواق القائمة في الوالیة باستخدام المنصة الفیدرالیة. الغرض من ھذا الوثیقة ھي أن تكون فقط ملخًصا للمتطلبات القانونیة ولتوفیر معلومات تشغیلیة وال تنشئ في  
حد ذاتھا أي حقوق أو التزامات قانونیة. جمیع المتطلبات القانونیة مذكورة بالكامل في القوانین واللوائح المعمول بھا. ال تتمتع محتویات ھذه الوثیقة بقوة وتأثیر القانون وال یُقصد منھا إلزام الجمھور بأي شكل  
ُ طبعت ھذه المادة أو نُشرت أو أُنتجت ووزع ت  من األشكال، ما لم یتم تضمینھا على وجھ التحدید في عقد. تھدف ھذه الوثیقة فقط إلى توفیر الوضوح للجمھور فیما یتعلق بالمتطلبات الحالیة بموجب القانون. 

على نفقة دافعي الضرائب في الوالیات المتحدة .



  

 

 عامة نظرة 
  Medicaidأو من خالل برنامج  i®Health Insurance Marketplaceالعدید من المھاجرین مؤھلون للتغطیة الصحیة من خالل 

)، اعتماًدا على حالة الھجرة الخاصة  Children’s Health Insurance Program, CHIPأو برنامج التأمین الصحي لألطفال (
 CFRمن قانون   42و 152.2) والقسم CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة ( 45موضح في القسم بھم ومعاییر األھلیة األخرى كما ھو 

). یجب أن یكون المساعدون الذین یساعدون المتقدمین المھاجرین CHIP( 457.320) وMedicaid(  435.406و  435.4والقسم 
ة التي تؤثر على أھلیة ھؤالء العمالء للحصول على رعایة للتسجیل في التغطیة الصحیة على درایة بالقواعد الفیدرالیة وقواعد الوالی

صحیة وخیارات تغطیة مختلفة. ینبغي أن یساعد المساعدون أیًضا العمالء المھاجرین على تقییم خیارات تغطیة الرعایة الصحیة الخاصة  
 بھم مع تقدیم المساعدة المناسبة ثقافیًا ولغویًا. 

 Marketplaceاألھلیة لمخصصات 
مؤھلین لتلقي   Marketplaceن المھاجرون الموجودون بشكل قانوني الذین یستوفون متطلبات األھلیة األساسیة األخرى لـ قد یكو

. یسرد الجدول التالي بعض حاالت المھاجرین الموجودین بشكل قانوني المؤھلین للتسجیل لتلقي Marketplaceالتغطیة من خالل 
. للحصول على قائمة كاملة بالحاالت المؤھلة، تفضل بزیارة Marketplaceتغطیة 

HealthCare.gov/immigrants/immigration-status. 

 Marketplaceحاالت المھاجرین الموجودین بشكل قانوني المؤھلین لتلقي مخصصات 
 حامل البطاقة الخضراء)/LPRدائم قانوني (مقیم  •
 طالب لجوء  •
 الجئ  •
 وافد كوبي/ھایتي  •
 شخص حصل على إطالق سراح مشروط في الوالیات المتحدة  •
 1980منح حالة الوافد المشروطة قبل عام  •
 الزوج (الزوجة) والطفل والوالد الذي تعرض للضرب  •
 والدیھ ضحیة اإلتجار بالبشر وزوجتھ/زوجھا أو طفلھ أو شقیقھ أو  •
شخص غیر مواطن تم منحھ أمر وقف الترحیل بموجب قوانین الھجرة أو   •

 بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب 
)Convention Against Torture, CAT ( 
 عضو في قبیلة ھندیة معترف بھا فیدرالیًا أو ھندي أمریكي مولود في كندا  •

فرد مع حالة غیر مھاجر، بما في ذلك تأشیرات العمال (على سبیل المثال،   •
H1 ،H-2A ،H-2B وتأشیرات الطالب، وتأشیرة ،(U وتأشیرة ،T  ،

والتأشیرات األخرى؛ ومواطنو والیات میكرونیزیا الموحدة وجزر  
 مارشال وجمھوریة باالو المقیمین بشكل قانوني في الوالیات المتحدة  

 )Temporary Protected Status, TPSة المؤقتة (حالة الحمای •
 ,Deferred Enforced Departureمغادرة قسریة مؤجلة ( •

DED ( 
 ) DACAحالة اإلجراء المؤجل (باستثناء * •
 المقیم المؤقت بشكل قانوني  •

 : األفراد الذین لم یتم التحقق من حالة الھجرة لدیھم واألفراد الذین ُمنحوا حالة اإلجراء المؤجل للوافدین األطفال مالحظة*
)Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA غیر مؤھلین للتسجیل في التغطیة من خالل (Marketplace  حتى ،

 .  Marketplaceون قادرین على شراء التغطیة خارج بالتكلفة الكاملة، على الرغم من أنھم قد یكون

 Marketplaceاألھلیة للمساعدات المالیة من  
 قد یكون المھاجرون الموجودون بشكل قانوني مؤھلین للحصول على المدفوعات المسبقة من قسط االئتمان الضریبي 

)advance payments of the premium tax credit, APTCتكالیف ) وتخفیضات تقاسم ال 
)cost-sharing reductions, CSRs .للمساعدة في خفض تكالیفھم بناًء على حجم األسرة ودخلھا ومعاییر األھلیة األخرى ( 

https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/


  

 

في المائة من مستوى الفقر الفیدرالي   400في المائة و 100یجب أن یكون لدى معظم العمالء دخل أسري سنوي یتراوح بین 
)federal poverty level, FPLكونوا مؤھلین للحصول على المساعدات المالیة. ومع ذلك، المھاجرون الموجودون بشكل  ) لی

بسبب حالة الھجرة قد یكونون مؤھلین للحصول على مساعدات   Medicaidقانوني غیر المؤھلین للحصول على مخصصات برنامج 
 . FPL% من 100مالیة حتى إذا كان دخلھم أقل من 

) متاًحا للعمالء الذین  PTC) یجعل قسط االئتمان الضریبي (PL 117-2؛ ARP( 2021مریكیة لعام قانون خطة اإلنقاذ األ مالحظة:
ویحد من مقدار دخل األسرة الذي ستدفعھ األسرة مقابل أقساط خطة معیاریة قبل أن   FPLفي المائة من  400یزید دخل أسرتھم عن 

 . 2022و 2021في المائة لعامي الخطة  8.5متاًحا عند  PTCیصبح 

 األسر المعیشیة ذات حالة الھجرة المختلطة  
لون جنسیات مختلفة أو حاالت ھجرة یعیش بعض العمالء في أسرة معیشیة ذات حالة ھجرة مختلطة، وھي أسرة مكونة من أشخاص یحم

  مختلفة. في ھذه الحالة، قد یكون كل فرد من أفراد األسرة مؤھًال لخیارات تغطیة صحیة مختلفة بناًء على جنسیتھ أو حالة الھجرة الخاصة
 بھ.  

 Marketplaceالتقدم بطلب للحصول على تغطیة 
 التصدیق على حالة الھجرة والتحقق منھا  

بجمع معلومات الجنسیة والھجرة فقط للمتقدمین بالطلبات و/أو أفراد أسرھم الذین یتقدمون بطلب للحصول على   Marketplaceیقوم 
تغطیة لتحدید أھلیة العمالء لخیارات التغطیة الصحیة. ینبغي للعمالء الذین یصدقون على حصولھم على حالة ھجرة مؤھلة تقدیم نوع  

ة لدیھم. یسرد الجدول التالي الوثائق المقبولة للتحقق من حالة الھجرة. للحصول على قائمة كاملة،  وثیقة الھجرة وأرقام الوثائق المتوفر
 . HealthCare.gov/immigrants/documentationتفضل بزیارة 

 الھجرة الوثائق المقبولة للتحقق من حالة 

 ) I-551بطاقة اإلقامة الدائمة (البطاقة الخضراء/ •
 ) I-327تصریح إعادة الدخول ( •
 ) I-571وثیقة سفر الالجئین ( •
 ) I-766وثیقة تصریح العمل ( •
 مؤقتة) I-551تأشیرة ھجرة مقروءة آلیًا (بصیغة   •
 )I-94/I-94Aالمؤقت (على جواز السفر أو  I-551ختم  •
 )I-94/I-94Aالوصول/المغادرة (سجل  •
 ) I-94سجل الوصول/المغادرة في جواز السفر األجنبي ( •
 جواز سفر أجنبي  •
 )I-20شھادة األھلیة لحالة الطالب غیر المھاجرین ( •
 ) I-797إخطار اإلجراء ( •

 ) DS-2019شھادة األھلیة لحالة تبادل الزوار ( •
فیدرالیًا أو كون وثیقة تشیر إلى العضویة في قبیلة ھندیة معترف بھا  •

 الشخص ھندي أمریكي مولود في كندا 
 Office of Refugee)شھادة من مكتب إعادة توطین الالجئین  •

Resettlement, ORR)   التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة
)Department of Health and Human Services, HHS( 
 وثیقة تشیر إلى وقف الترحیل  •
 ) 18(إذا كان الشخص أصغر من  ORRخطاب أھلیة  •
 بطاقة إقامة في ساموا األمریكیة  •
رقم الشخص األجنبي (یسمى أیًضا رقم تسجیل الشخص األجنبي أو رقم   •

USCIS  أو رقم (I-94 

من حالة الجنسیة والھجرة بناًء على المعلومات والوثائق المقدمة من العمیل من خالل إدارة الضمان االجتماعي  Marketplaceیتحقق 
)Social Security Administration, SSAو/أو برنامج التحقق المنھجي من األجانب لالستحقاقات ((Systematic Alien 

Verification for Entitlements, SAVE)  رة األمن الداخليالتابع لوزا(Department of Homeland Security, 
DHS) ،؛ وسیتم استخدام ھذه المعلومات فقط لتحدید أھلیة العمالء ولن یتم استخدامھا ألغراض إنفاذ قوانین الھجرة. لمزید من المعلومات  

https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/


  

 

على الرابط   (Immigration Customs and Enforcement, ICE)یرجى الرجوع إلى مذكرة إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك
Ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf . 

من خالل   ال یمكن للعمالء الذین ال یصدقون على أنھم مواطنون أمریكیون أو لدیھم حالة ھجرة مؤھلة الحصول على تغطیة صحیة
Marketplace  ولكن ال یزال بإمكانھم إكمال طلبMarketplace   لمعرفة إذا ما كانوا مؤھلین لتلقي العالج لحالة طبیة طارئة
في  Medicaid، وھي تشمل المخاض والوالدة، إذا كانوا یستوفون معاییر األھلیة األخرى لبرنامج Medicaidبموجب برنامج 

 والیتھم.

 ول على التغطیة نیابةً عن أفراد األسرة  التقدم بطلب للحص
نیابةً عن أفراد أسرھم حتى لو  CHIPأو   Medicaidأو  Marketplaceیمكن للعمالء التقدم بطلب للحصول على تغطیة من خالل 

یاء أمور لم یكونوا مؤھلین للحصول على التغطیة بأنفسھم وبغض النظر عن حاالت أھلیتھم الخاصة. على سبیل المثال، یمكن ألول
المواطنین األمریكیین الذین لم یتم التحقق من حالتھم كمھاجرین التقدم بطلب للحصول على تغطیة بصفتھم مقدم الطلب نیابة عن أطفالھم. 
في ھذه الحالة، یصدق مقدم الطلب أن فرد العائلة الذي یتقدم بطلب للحصول على التغطیة ھو مواطن أمریكي أو لدیھ حالة ھجرة مؤھلة.  

التابعة للوالیة أن تطلب من المتقدمین تقدیم  CHIPو Medicaidالفیدرالیة والتابعة للوالیة ووكاالت  Marketplaceال یمكن لبرامج 
ال یجوز للوالیات الدول أیًضا   معلومات حول الجنسیة أو حالة الھجرة ألي أفراد في العائلة أو األسرة ال یتقدمون للحصول على التغطیة.

عن جنسیتھ أو حالة الھجرة الخاصة  رفض منح المخصصات لمقدم طلب ألن أحد أفراد العائلة أو األسرة الذي ال یتقدم بطلب لم یكشف 
على الرقم    Marketplaceإلى المساعدة في عملیة التحقق من الھویة، یمكنھم االتصال بمركز اتصال  الطلب یحتاجواإذا كان مقدمو بھ. 

 ).4325-889-855-1(الھاتف النصي:   1-800-318-2596

 مشكالت مطابقة البیانات  
)، أو "التناقضات" عندما ال تتطابق المعلومات التي یدخلھا Data matching issues, DMIsالبیانات (تحدث مشكالت مطابقة 

أو   SSAمن مصادر البیانات الموثوقة، مثل سجالت  Marketplaceمع البیانات الموجودة في  Marketplaceالعمیل في طلب 
شیوًعا بمعلومات الدخل   DMI). ترتبط أكثر أنواع Internal Revenue Service, IRSقواعد بیانات خدمة اإلیرادات الداخلیة (
، فسیشیر إخطار العمیل إلى "أھلیتك مؤقتة" وسیوفر إطاًرا زمنیًا للعمالء لتقدیم الوثائق DMIوالجنسیة والھجرة. إذا كان لدى العمیل 

عن طریق مراجعة قسم "تفاصیل الطلب" في حساب  لم یتم حلھا DMIلتأكید المعلومات. یمكن للعمالء أیًضا تحدید إذا ما كان لدیھم 
Marketplace   للحصول على قائمة بجمیع التناقضات التي لم یتم حلھا. لدى العمالء الذین لدیھمDMI  فیما یتعلق بالجنسیة/الھجرة 

جرة، فقد یفقدون أھلیتھم للتغطیة الخاصة بالجنسیة أو الھ DMIیوًما من تاریخ إخطار األھلیة لحل المشكلة. إذا لم یقم العمالء بحل  95
-HealthCare.gov/help/how-do-i-resolve، تفضل بزیارة DMI. لمزید من المعلومات حول Marketplaceمن خالل 

an-inconsistency  وارجع إلىSOP 4 - التحقق من الھویة وحل مشكالت مطابقة البیانات المحتملة . 

 CHIPو Medicaidأھلیة 
 ,United States Code)الیات المتحدة من قانون الو  1641قد یكون المھاجرون الذین یعتبرون "غیر مواطنین مؤھلین" بموجب القسم  

USC)    من قانون    435.4والقسم    8رقمCFR    42رقم  )Medicaid  والقسم (من قانون    457.320CFR    42رقم   )CHIP مؤھلین (
ل  إذا استوفوا جمیع معاییر األھلیة األخرى في الوالیة (بما في ذلك متطلبات الدخ   CHIPو   Medicaidلتلقي التغطیة من خالل برنامج 

 Medicaidواإلقامة بالوالیة). یكون لدى العدید من غیر المواطنین المؤھلین فترة انتظار مدتھا خمسة أعوام للحصول على تغطیة  
(تسمى أیًضا "حظر الخمسة أعوام"). تبدأ فترة االنتظار التي تبلغ خمس سنوات عندما یتلقى العمالء حالة الھجرة المؤھلة، ولیس   CHIPو 

والیات المتحدة ألول مرة. ال یتعین على بعض المجموعات من غیر المواطنین االنتظار لمدة خمس سنوات، مثل الالجئین  عند دخولھم ال 
. یسرد الجدول التالي  8رقم    USCمن قانون    1613الذین اعتادوا أن یكونوا الجئین أو طالبي لجوء، وفًقا للقسم    LPRوطالبي اللجوء و 

    ( b) 1612  كما ھو موضح في القسم  Medicaidالتي تكون مؤھلة للحصول على مخصصات برنامج    حاالت غیر المواطنین المؤھلین 

https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf
https://www.healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency/
https://www.healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency/
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/sop-section-4.pdf


  

 

. للحصول على قائمة كاملة 8رقم    USCمن قانون    1613بموجب القسم    CHIPومخصصات   8رقم    USCمن قانون    1613و 
 . HealthCare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrantsبالحاالت المؤھلة، تفضل بزیارة 

 CHIPو  Medicaidصصات برنامج الحاالت المؤھلة للمھاجرین غیر المواطنین المؤھلین لتلقي مخ

 LPRحاملو البطاقة الخضراء/  •
 طالبو اللجوء  •
 الالجئون  •
 الوافدون الكوبیون/الھایتیون  •
األشخاص الحاصلون على إطالق سراح مشروط في الوالیات المتحدة لمدة   •

 عام واحد على األقل 
 1980منح حالة الوافد المشروطة قبل عام  •
(زوجاتھم) أو األطفال أو والدیھم الذین  غیر المواطنین أو أزواجھم  •

 تعرضوا للضرب 
 

ضحایا االتجار بالبشر وأزواجھم أو أطفالھم أو أشقائھم أو والدیھم أو أفراد   •
 لدیھم طلب معلق للحصول على تأشیرة ضحیة اتجار 

 منح وقف الترحیل  •
 عضو في قبیلة ھندیة معترف بھا فیدرالیًا أو ھندي أمریكي مولود في كندا  •
نو والیات میكرونیزیا الموحدة، وجزر مارشال، وجمھوریة باالو  مواط •

 فقط*   COFA-  Medicaid)(المعروفون أیًضا باسم مھاجري 

 ,Compact of Free Association)، قد یكون المھاجرون بموجب اتفاق االرتباط الحر2020دیسمبر  27اعتباًرا من *مالحظة: 
COFA)  مؤھلین للحصول على مخصصات برنامجMedicaid   إذا استوفوا جمیع معاییر األھلیة في والیتھم. یكون مھاجروCOFA 

عموًما مواطنین من جزر مارشال ووالیات میكرونیزیا الموحدة وجمھوریة باالو الذین یقیمون بشكل قانوني في إحدى الوالیات أو 
وال یتعین علیھم االنتظار لمدة  Medicaidغیر مواطنین مؤھلین ألغراض أھلیة  COFAاجرو األقالیم بالوالیات المتحدة. یُعتبر مھ

، إذا كانوا مؤھلین بخالف ذلك. ال ینطبق ھذا التغییر في Medicaidخمسة أعوام بعد تلقي حالتھم قبل التأھل للحصول على تغطیة 
إن الوالیات التي اختارت تغطیة األطفال و/أو النساء الحوامل  المنفصلة. ومع ذلك ف CHIPالسیاسة على التغطیة من خالل برامج 

  2009من قانون إعادة تفویض التأمین الصحي لألطفال لعام  214بموجب القسم  CHIPالمقیمین بشكل قانوني في برامج 
)CHIPRA ؛PL 111-3 والذي یشار إلیھ بخیار ،(CHIPRA 214 یمكنھا منح التغطیة لمھاجري ،COFA ا الخیار. بموجب ھذ 

https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/


  

 

   Medicaid/CHIPالحاالت المؤھلة لبرنامج  
 ii(إذا تم استیفاء حظر الخمسة أعوام)

   Medicaid/CHIPالحاالت المؤھلة لبرنامج  
 iii(ال ینطبق حظر الخمسة أعوام)

 حامل البطاقة الخضراء)/LPRمقیم دائم قانوني ( •
حصل على إطالق سراح مشروط في الوالیات المتحدة لمدة   •

 أو أكثر عام 
الزوج (الزوجة) أو الطفل أو األب (األم) الذي تعرض   •

 للضرب  
 المتقدمون بطلب لحالة ضحایا اإلتجار  •
 ) 1980حالة الوافد المشروطة (ُمنحت قبل عام   •

 الجئ  •
 طالب لجوء   •
 الوافدون الكوبیون/الھایتیون  •
 منح وقف الترحیل   •
 الدیھم الناجون من االتجار وأزواجھم أو أطفالھم أو أشقائھم أو و •
 عضو في قبیلة ھندیة معترف بھا فیدرالیًا أو ھندي أمریكي مولود في كندا   •
 اآلسیویونالمھاجرون األمریكیون   •
المھاجرون العراقیون واألفغان الخاصون والحاصلون على أمر إطالق سراح مشروط  •

iv أو نھایة فترة إطالق السراح المشروط، أیھما أبعد)  2023مارس  1(مؤھلون حتى 
F

 منفصلة)  CHIPلبرامج   CHIPRA 214(فقط من خالل خیار  COFAمھاجرو  •
) الذین تم تعدیل وضعھم  LPRالمقیمون الدائمون الشرعیون (حاملو البطاقة الخضراء/ •

 من حالة مؤھلة لإلعفاء من حظر الخمسة أعوام 
قدامى المحاربین أو العسكریون في الخدمة الفعلیة وأزواجھم أو المعالین غیر   •

 المتزوجین الذین یتمتعون أیًضا بحالة "غیر مواطن مؤھل"

، إما ألنھم موجودون بشكل قانوني ولكن لیس لدیھم Medicaidإذا لم یكن غیر المواطنین مؤھلین للحصول على مخصصات برنامج 
بالغة خمسة أعوام، فقد یكون ھؤالء  حالة ھجرة "غیر مواطنین مؤھلین" أو ھم "غیر مواطنین مؤھلون" ولكنھم لم یفوا بفترة االنتظار ال

إذا كانوا یستوفون خالفًا لذلك شروط أھلیة   Marketplaceالعمالء غیر المواطنین مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة من خالل 
Marketplace  في المائة من  100ودخلھم أقل من   2021. العمالء الذین یتلقون تعویض البطالة في عامFPL  خالفًا  ولیسوا مؤھلین

 . 2021في عام   CSRو  APTCقد یكونون مؤھلین للحصول على   Medicaidلذلك للحصول على مخصصات برنامج 
. تتوفر  CHIPو Medicaidفي الوالیة للحصول على مزید من المعلومات حول أھلیة   Medicaidیمكن للعمالء االتصال بوكالة 

 . Medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenuقائمة جھات االتصال لكل والیة على 

 لألطفال والنساء الحوامل المقیمین بشكل قانوني  CHIPو  Medicaidتغطیة 
  Medicaid، یكون لدى الوالیات خیار تغطیة النساء الحوامل المقیمین بشكل قانوني بموجب برنامج CHIPRA 214بموجب خیار 

مؤھلین  الذین سیكونون   Medicaidعاًما لبرنامج   21أو حتى عمر  CHIPعاًما لبرنامج   19و/أو األطفال حتى عمر  CHIPو
للتغطیة خالفًا لذلك من خالل ھذه البرامج، على الرغم من أنھ لیس لدیھم حالة ھجرة مؤھلة أو كانوا سیخضعون لفترة االنتظار البالغة  
ك  خمسة أعوام خالفًا لذلك. یكون وضع الطفل أو المرأة الحامل "مقیًما بشكل قانوني" إذا كان "موجوًدا بشكل قانوني" ومؤھًال خالفًا لذل

 في الوالیة. یسرد الجدول التالي بعض حاالت CHIPأو  Medicaidللحصول على مخصصات برنامج 
 المھاجرین الموجودین بشكل قانوني. للحصول على قائمة كاملة، تفضل بزیارة 
HealthCare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants  . 

https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/


  

 

 حاالت المھاجرین الموجودین بشكل قانوني 
حالة ھجرة غیر مواطن مؤھلة مع فترة انتظار [حامل البطاقة   •

شكل مشروط في الوالیات المتحدة لمدة  ، مطلق سراحھ بLPRالخضراء/
عام واحد أو أكثر، الزوج (الزوجة) أو األب (األم) الذي تعرض للضرب  

، المتقدمون لحالة ضحایا االتجار  HHSولدیھ التماس معلق أو معتمد من 
 )]1980بالبشر، حالة وافد مشروطة (ُمنحت قبل 

یة المؤقتة، حالة  الحالة أو الظروف اإلنسانیة (بما في ذلك حالة الحما •
 األحداث الخاصة، طالبي اللجوء، اتفاقیة مناھضة التعذیب، ضحایا االتجار) 

 التأشیرات الصالحة لغیر المھاجرین  •
حالة اإلقامة المؤقتة، قانون  (الحالة القانونیة التي تمنحھا القوانین األخرى  •

LIFE أفراد برنامج ،Family Unity( 

والیة، إلى جانب مقاطعة كولومبیا وساموا األمریكیة وجزر فیرجن األمریكیة وكومنولث جزر ماریانا الشمالیة اختارت خمس وثالثون 
)CNMI توفیر تغطیة (Medicaid  لألطفال و/أو النساء الحوامل المقیمین بشكل قانوني، بمن في ذلك األفراد الذین كانوا سیخضعون

. تمنح ثمانیة وعشرون من ھذه الوالیات أیًضا التغطیة 214رقم   CHIPRAام بموجب خیار خالفًا لذلك لفترة انتظار مدتھا خمسة أعو
منفصل. قائمة الوالیات التي توفر ھذا الخیار متاحة على   CHIPلألطفال و/أو النساء الحوامل المقیمین بشكل قانوني في برنامج 

Medicaid.gov/medicaid/enrollment-strategies/medicaid-and-chip-coverage-lawfully-residing-
children-pregnant-women  . 

المتعلقة  CHIPو Medicaidمدة خمسة أعوام، لتمدید أھلیة ، تمتلك الوالیات الخیار، ل2022، واعتباًرا من أبریل ARPبموجب 
المتعلقة بالحمل قد   CHIPأو   Medicaidشھًرا. ھذا یعني أن النساء الحوامل المؤھالت المسجالت في لتغطیة برنامج  12بالحمل إلى 

 vشھًرا بعد الوالدة.  12یستطعن االستمرار في ھذه التغطیة لمدة تصل إلى 

 الطارئة  Medicaidتغطیة 
في  Medicaidمدفوعات مقابل عالج حالة طبیة طارئة إذا استوفى العمالء جمیع معاییر األھلیة لبرنامج  Medicaidیقدم برنامج 

  viالوالیة (مثل الدخل واإلقامة بالوالیة)، بغض النظر عن حالة الھجرة.

 Medicareاألھلیة لمخصصات 
  40عاًما وأكثر والذین لدیھم   65ون والمھاجرون الموجودون بشكل قانوني الذین تبلغ أعمارھم یجوز أن یحصل المواطنون األمریكی

أعوام لمعظم األشخاص)، تُجنى من خالل دفع الضرائب من الرواتب خالل أعوام عمل العمیل، على   10ربعًا على األقل من التغطیة (
عض العمالء أیًضا تاریخ عمل الزوج للتأھل للحصول على دون أقساط. یجوز أن یستخدم ب Medicareمن  Part Aمخصصات 
من قانون  (3)(b)1611والقسم  42رقم   USCمن قانون  1395دون أقساط بموجب القسم  Medicareمن  Part Aمخصصات 

USC  على التوالي.  8رقم ، 
دون أقساط قد   Part Aحصول على مخصصات العمالء الذین یستوفون ھذه المتطلبات ولكن لیس لدیھم أرباع تغطیة كافیة لیحق لھم ال

شرط اإلقامة لمدة خمسة أعوام لألجانب المقبولین   (التي تتضمن أیًضا Medicareمن برنامج  Part Bیختارون التسجیل في تغطیة 
قانون من   406.20، كما ھو موضح في القسم Medicareمن  Part Aبشكل قانوني للحصول على اإلقامة الدائمة) ثم شراء تغطیة 

CFR  من الباب  1818و 1836والقسمین  42رقمXVIII  بقانون الضمان االجتماعي.  نظًرا ألن العمالء الذین لدیھم ھذا النوع من
  406.38وحتى  406.20(القسم  Medicareمن  Part A، یطلق علیھ قسط Part Aیدفعون أقساًطا شھریة لـ Medicareتغطیة 

مع أقساط عندما یصبحون مؤھلین ألول مرة، فقد یتعین علیھم دفع  Bو Part A). إذا لم یشتر العمالء 42رقم  CFRمن قانون 
 .  42رقم  CFRمن قانون  408.27حتى  408.20غرامات التسجیل المتأخر إذا اختاروا التسجیل الحقًا بموجب القسم 

 Medicare Savingsمن خالل برامج Medicareمؤھلین للحصول على المساعدة من والیتھم في دفع أقساط قد یكون العمالء 
Programs (MSP) یجب أن یكون العمالء مؤھلین للحصول على .Part A  منMedicare   وأن یستوفوا حدوًدا محددة للدخل  

https://www.medicaid.gov/medicaid/enrollment-strategies/medicaid-and-chip-coverage-lawfully-residing-children-pregnant-women
https://www.medicaid.gov/medicaid/enrollment-strategies/medicaid-and-chip-coverage-lawfully-residing-children-pregnant-women


  

 

، إلى جانب تأمین  Medicareمن  Part Bو Part Aقطاعات أیًضا است  MSPوالموارد للتأھل. في بعض الحاالت، قد تدفع برامج 
  Part Bدون أقساط وتغطیة   Part Aمشترك ومدفوعات مشتركة إذا استوفى العمالء شروًطا معینة. یحق أیًضا للعمالء المسجلین في  

 ن قانونم 423) بموجب القسم Extra Help )Medicare Part Dالحصول على مساعدة برنامج  Medicareمن برنامج 
 CFR  42رقم .Extra Help  (Part D)  ھو برنامج لمساعدة العمالء ذوي الدخل والموارد المحدودة على دفع تكالیف برنامج

مع  Part D، مثل األقساط واالستقطاعات والتأمین المشترك. إذا لم یشتر العمالء Medicareاألدویة التي تصرف بوصفة طبیة من 
ن ألول مرة، فقد یتعین علیھم دفع غرامات التسجیل المتأخر إذا اختاروا التسجیل الحقًا بموجب القسم أقساط عندما یصبحون مؤھلی

على    Medicareومخصصات  Medicare Parts. تتوفر معلومات إضافیة بخصوص 42رقم   CFRمن قانون  423.46
Medicare.gov/basics/get-started-with-medicare  . 

 خیارات التغطیة األخرى
 قد یكون العمالء غیر الموجودین بشكل قانوني مؤھلین للحصول على: 

 ) المساعدة الطبیة الطارئةEmergency Medicaid  .لعالج حالة طبیة طارئة، بما في ذلك خدمات المخاض والوالدة ( 

  تغطیة ما قبل الوالدة، والمخاض والوالدة، والرعایة بعد الوالدة (حسب الوالیة) للنساء الحوامل من خالل خیارCHIP  
 لألطفال الذین لم یولدوا بعد في الوالیات التي اختارت ھذا الخیار. 

  تغطیة خاصة مقدمة خارجMarketplaces   .بالسعر الكامل 

   خیارات رعایة صحیة مجانیة أو منخفضة التكلفة، بما في ذلك مراكز الصحة المجتمعیة 
)community health centers, CHCs) ومراكز صحة المھاجرین (migrant health centers, MHCs تقدم .(

تقدم   MHCدفع أو حالة الھجرة. ومع ذلك، فإن رعایة أولیة شاملة بغض النظر عن القدرة على ال MHCو CHCكل من 
 خدماتھا فقط لعمال المزارع المھاجرین والموسمیین وأسرھم.

لمزید من المعلومات حول خیارات التغطیة األخرى، راجع خیارات التغطیة الصحیة لغیر المؤمن علیھم على  
Marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/health-coverage-options-for-

uninsured.pdf  . 

 المتطلبات وأفضل الممارسات لمناقشة حالة ھجرة العمالء 
 قد تكون حالة ھجرة العمیل موضوًعا حساًسا. ضع في اعتبارك ھذا أثناء المحادثات مع العمالء. 

 فیما یلي بعض المتطلبات القانونیة باإلضافة إلى أفضل الممارسات الموصى بھا للمساعدین عند مناقشة حالة ھجرة العمالء.
  155.205بموجب القسم  مطالبون قانونًاالمرشدون(c) من قانون CFR  تقدیم مساعدة الترجمة الشفھیة والكتابیة 45رقم ،

 ,Limited English Proficiency)المجانیة من قبل أشخاص مؤھلین للعمالء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة
)LEP خدمة العمالء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. لمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى. 

   ینبغي أن یتأكد المساعدون من أن العمالء یعرفون أن وثائق الجنسیة وحالة الھجرة ضروریة فقط لمن یتقدمون للحصول على
 خرین.التغطیة، ولیس ألفراد األسرة اآل

https://www.medicare.gov/basics/get-started-with-medicare
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/health-coverage-options-for-uninsured.pdf
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/health-coverage-options-for-uninsured.pdf
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/limited-english-proficiency-job-aid.pdf


  

 

   ینبغي أن یقدم المساعدون معلومات حول حاالت الھجرة المؤھلة ووثائق الھجرة المقبولة لمساعدة العمالء على تحدید من في
 عائالتھم قد یكون لھ وضع حالة ھجرة مؤھلة للتقدم بطلب للحصول على تغطیة صحیة. 

  المتعلقة بحالة ھجرة العمالء الذین ال یتقدمون بطلب ینبغي أن یتجنب المساعدون األسئلة غیر الضروریة، ال سیما األسئلة
للحصول على تغطیة صحیة ویعیشون في أسر ذات حاالت ھجرة مختلطة. إن طرح أسئلة غیر ضروریة بشأن حالة الھجرة 

ون الرعایة  من قان 1557من قانون الحقوق المدنیة أو القسم  VIللعائلة أو أفراد األسرة غیر المتقدمین یمكن أن ینتھك الباب 
 میسورة التكلفة. 

   ینبغي أن یتجنب المساعدون كلمات مثل "غیر موثق" أو "غیر مصرح بھ" أو "غیر قانوني". بدًال من ذلك، ینبغي تقدیم
صحائف الحقائق وغیرھا من المواد التي تصف حالة الھجرة الموجودة بشكل قانوني. والتأكد من أن المواد مكتوبة بلغة یمكن 

 ھا. للعمالء فھم

   ینبغي أن یكون المساعدون على استعداد إلحالة العمالء إلى محامیي ھجرة غیر ھادفین للربح لمساعدة العمالء الذین لیسوا
 متأكدین مما إذا كان لدیھم حالة ھجرة مؤھلة أو لمساعدتھم في الحصول على وثائق الھجرة إذا لم تكن متوفرة بسھولة.

 لیة التسجیلنصائح لمساعدة المھاجرین أثناء عم
یمكن للمتطلبات القانونیة وأفضل الممارسات الموصى بھا التالیة مساعدة المساعدین في التحدث مع العمالء المھاجرین الذین یسعون  

 للحصول على تغطیة صحیة ألنفسھم أو نیابةً عن شخص آخر.  
  الخصوصیة والسریة، خاصة فیما یتعلق ینبغي أن یبدأ المساعدون بإعطاء العمالء من المھاجرین رسائل مطمئنة حول

). دع العمالء یعرفون أن المعلومات التي یقدمونھا لن تُستخدم SSNالحاالت وأرقام الضمان االجتماعي ( بجنسیتھم أو ھجرتھم
 من قبل الوكاالت الحكومیة من أجل إنفاذ قوانین أو سیاسات الھجرة.

 
  العمالء الذین یتقدمون بطلب للحصول على تغطیة صحیة من خالل سؤالھم  ینبغي أن یحدد المساعدون بشكل صحیح العمیل أو

 عما إذا كانوا یسعون للحصول على تغطیة صحیة ألنفسھم أو نیابةً عن شخص آخر. 

   وحیثما أمكن، ینبغي للمساعدین تقدیم المعلومات للعمالء بلغة واضحة. ومع ذلك، فإن العدید من سیاسات الھجرة معقدة وقد
الصعب شرحھا بدقة بلغة واضحة. في ھذه الحاالت، ینبغي للمساعدین تقدیم معلومات دقیقة محدودة وإحالة العمالء یكون من 

 إلى خبراء خارجیین للحصول على مزید من النصائح.  

  ینبغي أن تكون المعلومات التي یشاركھا المساعدون مع عمیليLEP عل دائًما في الوقت المناسب ویمكن الوصول إلیھا. لف
 بترجمة مكتوبة وخدمات ترجمة شفویة مجانیة.  LEPذلك، قد یُطلب من المساعدین تزوید عمیلي 

 ینبغي للمساعدین االتصال بـMarketplace    إذا كان العمالء یتحدثون لغات أخرى غیر اإلنجلیزیة ویرغبون في الحصول
یقدم المساعدة   Marketplaceعمالء أن . التوضیح لل2596-318-800-1على مساعدة شخصیة بلغة أخرى على الرقم 
للبحث عن المنظمات   HealthCare.govفي  العثور على المساعدة المحلیةبلغات أخرى مجانًا. توجیھ العمالء من أجل 

 ة.المساعدة الشخصیة التي تقدم المساعدة بلغات أخرى غیر اإلنجلیزی

   ینبغي أن یقدم المساعدون المساعدة للعمالء في تحدید الوثائق التي ینبغي لھم إحضارھا معھم إلى موعد عندما یتصل العمالء
  لتحدید موعد. یمكن للمساعدین أیًضا توفیر النشرات أو الكتیبات أو المنشورات األخرى التي تشرح الوثائق المطلوبة للتسجیل 

https://localhelp.healthcare.gov/#/


  

 

أثناء أحداث التوعیة. للحصول على قائمة الوثائق المقبولة، تفضل بزیارة 
HealthCare.gov/immigrants/documentation  . 

 صائح للتعامل مع تحدیات األھلیة والتسجیل ن
المساعدین على العمل من خالل التحدیات في عملیة األھلیة والتسجیل. عند مساعدة العمالء  یمكن أن تساعد أفضل الممارسات التالیة

 المھاجرین في التقدم للحصول على التغطیة، ینبغي للمساعدین:
   اإللمام بمصادر الدخل المختلفة الشائعة لدى بعض العمالء المھاجرین، بمن في ذلك العمال الموسمیون الذین لیس لدیھم دخل

بت أو دخل أجنبي أو دخل من أصحاب األعمال الحرة. یمكن أن تؤثر ھذه األنواع المختلفة من الدخل على األھلیة للحصول  ثا
 على برامج التأمین میسورة التكلفة التي تقلل من تكالیف التغطیة الصحیة. 

  تُرجى مالحظة أنARP قرارات الضریبیة الذین یتلقون أو  یجعل مساعدة قسط االئتمان الضریبي أكثر سخاًء لمعظم مقدمي اإل
. یجب أن یصدق العمالء على أنھم تلقوا أو اُعتمد تلقیھم 2021اُعتمد تلقیھم لتعویض البطالة لمدة أسبوع واحد بدًءا من عام  

 ویجب علیھم استیفاء  2021لتعویض البطالة عن أي أسبوع یبدأ خالل عام 

. ینطبق ھذا  CSRلذین یستوفون المعاییر مؤھلین أیًضا للحصول على األخرى. سیكون العمالء ا APTCمتطلبات أھلیة 
 فقط.  2021الحكم على سنة الخطة لعام  

  تشجیع العمالء على تضمین جمیع معلومات الھجرة المطلوبة في الطلب عبر اإلنترنت (على سبیل المثال، نوع الوثیقة
 ھجرة والمواطنة للعمالء بنجاح. ورقمھا). سیؤدي ذلك إلى زیادة احتمالیة التحقق من حالة ال

   إدراك أن العمالء قد ال یعرفون أنھم بحاجة إلى حساب برید إلكتروني للتسجیل عبر اإلنترنت. قد یحتاج المساعدون إلى
تخصیص وقت إضافي للعمل مع العمالء إلعداد حسابات برید إلكتروني. یمكن للعمالء أیًضا التسجیل عبر الھاتف عن طریق 

 .  2596-318-800-1على الرقم Marketplaceاالتصال بـ

 إثبات الھویة
 ) ینبغي االستعداد لمساعدة العمالء في عملیة إثبات الھویةID  حیث تقل احتمالیة حصول المھاجرین على السجل االئتماني ،(

تك: إثبات الھویة التحقق من ھویالمطلوب إلثبات الھویة. لمساعدة العمالء على االستعداد لعملیة التحقق من الھویة، أحلھم إلى 
Marketplace أبلغ العمالء أن في .CMS  یتحقق من طلب العمالء باستخدامExperian حتى یتمكنوا من رؤیة أي ،

 عند التحقق من درجاتھم االئتمانیة، لكن االستفسار ال یؤثر على درجات ائتمان العمالء. CMSاستفسار من 

 ك التي قد تقدم خدمات للعمالء غیر الموجودین بشكل قانوني في الوالیات استكشف برامج الرعایة الصحیة األخرى في والیت
 المتحدة

 مشكالت مطابقة البیانات 
  ینبغي االستعداد لمساعدة العمالء فيDMI  ینبغي أن یشجع المساعدون العمالء على قراءة إخطارات األھلیة الخاصة بھم .

بعنایة، باإلضافة إلى أي إخطارات تذكیر یتلقونھا، من أجل التأكد من أنھم یقدمون المعلومات الصحیحة للعضو الصحیح في  
أم ال عن طریق التحقق من حساب لم یتم حلھا  DMIمجموعة التسجیل. یمكن للعمالء أیًضا تحدید إذا ما كان لدیھم 

Marketplace   " الخاص بھم، حیث ستكون ھناك قائمة بجمیع التناقضات التي لم یتم حلھا ضمنApplication Details  "  

https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/
https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/your-marketplace-application.pdf
https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/your-marketplace-application.pdf


  

 

االتصال بمركز اتصال   Marketplace(تفاصیل الطلب). ینبغي للعمالء الذین لدیھم أسئلة حول حالة الوثائق التي قدموھا إلى 
Marketplace  . 

   :یُرجى مالحظة أنھ 

 ) یستلزم طلب السوق المیسر فیدرالیًاFederally-facilitated Marketplace, FFM  الخاص بالسوق الفردي (
ما لم یكن من الممكن التحقق من معلومات   -ولیس الوثائق نفسھا  -أجزاء معینة فقط من المعلومات من ھذه الوثائق 

 ق الورقیة اإللكترونیة أو األصلیة.  العمالء. یمكن استخدام إما الوثائ

  إذا تعذر التحقق من معلومات العمالء (وواجھواDMI یوًما لتقدیم الوثائق الداعمة.   95أو  90)، یكون أمام العمالء عموًما
عن طریق البرید. خالل ھذا    FFMیمكنھم إما رفع الوثائق إلى حساباتھم عبر اإلنترنت أو إرسال نسخ من الوثائق إلى 

لوقت، یتم تسجیل المتقدمین المؤھلین بخالف ذلك في البرنامج الذي یبدو أنھم مؤھلون لھ بناًء على المعلومات التي قدمھا ا
 مقدم (مقدمو) الطلب. 

 سیناریو أھلیة العمیل المھاجر 
 ھذا مثال افتراضي. لم تُستخدم أسماء المتقدمین الفعلیة في ھذا السیناریو.  مالحظة:

عاًما، متزوجان ولدیھما طفلة تبلغ من العمر عاًما واحًدا، سیرینا،  28تعیش إیفا وآدان سانتوس في كولورادو. وكالھما یبلغ من العمر 
الموافقة علیھ في  نیابة عن إیفا وتمت للمقیم الدائم القانوني قدم آدان التماًسا ُولدت في الوالیات المتحدة؛ وقد أصبح آدان مواطنًا ھذا العام.  

 24000یبلغ دخل األسرة السنوي  . حصلت إیفا على البطاقة الخضراء منذ عامین وھي حامل في شھرھا الخامس.2021مارس 
قدم آدان وإیفا إقرارات ضریبیة مشتركة وادعیا أن سیرینا معالة.  ألسرة مكونة من ثالثة أفراد.  FPLفي المائة من  111دوالر، أو 

  أحد المساعدین لمساعدة أسرتھا بأكملھا في التسجیل في التغطیة الصحیة، لكنھا لیست متأكدة مما إذا كانوا جمیعًا مؤھلین. تتحدث إیفا مع
 ما ھي قرارات األھلیة ألسرة سانتوس؟ ھل سیتمكن آدان وإیفا وسیرینا من التسجیل في نفس النوع من التغطیة؟ 

 سیرینا من التسجیل في نفس النوع من التغطیة بسبب اختالف أوضاعھم في المواطنة  اإلجابة: قد ال یتمكن كل من آدان وإیفا و
. ستكون  Medicaidوالھجرة. وقد تعتمد أھلیتھم للتسجیل أیًضا على إذا ما كانوا یعیشان في والیة وّسعت نطاق تغطیة 

 قرارات األھلیة ألسرة سانتوس على النحو التالي: 

 مل أن یكون آدان مؤھًال للتسجیل في : كمواطن أمریكي، من المحتآدانQHP  من خاللMarketplace  وقد یكون ،
. ونظًرا ألن والیة كولورادو، مسقط رأس آدان، قد وسعت برنامج  Medicaidمؤھًال للحصول على مخصصات 

Medicaid  بالمائة من  138حتىFPL فإن دخل أدان یؤھلھ للحصول على تغطیة ،Medicaidیم . نظًرا ألن آدان یق
. إذا كان آدان  Marketplaceمن خالل  CSRأو  APTC، فھو غیر مؤھل لـMedicaidفي والیة توّسع تغطیة 

، فمن المحتمل أن یكون مؤھًال Marketplaceوالتحق بالتغطیة من خالل  Medicaidیعیش في والیة ال توسع تغطیة 
 . Marketplaceمن خالل  CSRو APTCلـ

 تعتبر إیفا موجودة بشكل قانوني و"غیر مواطنة مؤھلة" ألغراض أھلیة إیفا :Medicaid لكنھا لم تحقق بعد فترة ،
؛  Medicaidاالنتظار البالغة خمسة أعوام. ومع ذلك، نظًرا ألن إیفا تقیم في كولورادو، فھي مؤھلة للحصول على 

للنساء الحوامل المقیمات   Medicaid/CHIPتغطیة ، وبالتالي تقدم CHIPRA 214كولورادو ھي والیة اختارت خیار 
 بشكل قانوني، بمن في ذلك الالتي ال یزلن ضمن األعوام الخمسة األولى من حصولھن على حالة ھجرة مؤھلة.  



  

 

 حصول على تغطیة  : نظًرا ألن سیرینا ولدت في الوالیات المتحدة، فھي مواطنة ومؤھلة للسیریناMedicaid إذا كانت ،
  تستوفي خالفًا لذك معاییر األھلیة في الوالیة.

 موارد إضافیة
 HealthCare.gov  التغطیة الصحیة للمھاجرین على : 

 HealthCare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know
 ) خطاب مسؤول الصحة بالوالیةState Health Official, SHOلـ (CMS  بشأن: أھلیة برنامجMedicaid   لمھاجري

COFA 2021أكتوبر  18، الصادر یوم  : 
 Medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/sho21005.pdf

  خطابSHO لـCMS  بشأن: تغطیةMedicaid وCHIP كل قانوني"، الصادر  لألطفال والنساء الحوامل "المقیمین بش
Medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/SHO10006.pdf : 2010یولیو  1بتاریخ 

   :صحیفة وقائع خیارات التغطیة الصحیة للنازحین األفغان 
 Medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf 

 Medicaid.gov 
 

iHealth Insurance Marketplace ®خدمة مسجلة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة.  ھي عالمة 
ii  من قانون التوفیق بین المسؤولیة الشخصیة وفرص العمل 403القسم Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation( 

Act, PRWORA)من قانون ) (القسم (a)1613 USC   8رقم  .( 
iii من قانون انظر القسم (b )1613 USC  8رقم  . 
iv   والمتاحة على  2021نوفمبر   1انظر صحیفة حقائق خیارات التغطیة الصحیة لألفغان النازحین (الصادرة في ،(

 Medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf
v   التعدیل على تغطیة معینة بموجبMedicaid وCHIP   من قانون  9812للنساء الحوامل والنساء بعد الوالدة. القسمARP  . 

 BILLS-117hr1319enr.pdf (congress.gov)
vi  من قانون القسم(b)(1)(A)1611U.S.C   8رقم 

https://www.healthcare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know/
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/sho21005.pdf
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/SHO10006.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf
https://www.medicaid.gov/
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf
https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
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