
مرض (لقد تأثرت بفیروس كورونا 
)COVID-19(( أنا مؤھل ، ھل

للحصول على المزایا؟

للحصول ) COVID-19(یتأھل العدید من األشخاص الذین تأثروا بمرض 
صحیة، على المزایا لمساعدتھم في شراء البقالة، أو الحصول على الرعایة ال

تعرف على الدعم الذي قد تكون مؤھًال . أو الحصول على الدعم المالي
تؤثر عوامل بالنسبة لبعض المزایا، قد. للحصول علیھ في الصفحات التالیة

).على سبیل المثال، الحمل أو حالة الھجرة(أخرى في أھلیتك 

ینالمزایا متاحة للعدید من البالغ

:في الحاالت التالیةMedicaidقد تكون مؤھًال لبرنامج 

عاًما64و19إذا كان عمرك یتراوح بین ⃞
و

إذا كنت أعزب ولیس لدیك أطفال مع دخل أسري دون ⃞
ادوالًرا أمریكیًا سنویً 17,609دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 1,467

ن إذا كنت تعیش في أسرة مكونة من شخصین مع دخل أسري دو⃞
ادوالًرا أمریكیًا سنویً 23,792دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 1,982

ون إذا كنت تعیش في أسرة مكونة من أربعة أفراد مع دخل أسري د⃞
دوالًرا أمریكیًا سنویًا36,156دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 3,013

الموقع اإللكتروني عبر Medicaidقدم طلبًا لبرنامج 
أو احصل على المساعدة من خالل NY State of Healthلـ 

GetCoveredNYC . إذا كان عمرك
HRAعاًما أو أكبر، أو كنت كفیفًا، أو تعاني إعاقة، فاتصل بـ 65

.Medicaidواسأل عن برنامج 6116-692-888-1على الرقم 

التأمین الصحي

برنامج المساعدات(قسائم الطعام 
)  (PANS)الغذائیة التكمیلیة 

للمساعدة في شراء البقالة

Medicaid

NY State of Health
:في الحاالت التالیةNY State of Healthقد تكون مؤھًال لـ 

عاًما64و19إذا كان عمرك یتراوح بین ⃞
و

إذا كنت أعزب ولیس لدیك أطفال مع دخل أسري دون ⃞
ادوالًرا أمریكیًا سنویً 51,040دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 4,253

ن إذا كنت تعیش في أسرة مكونة من شخصین مع دخل أسري دو⃞
ادوالًرا أمریكیًا سنویً 68,960دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 5,746

ون إذا كنت تعیش في أسرة مكونة من أربعة أفراد مع دخل أسري د⃞
دوالر أمریكي سنویًا  104,800دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 8,733

 Supplemental(یوفر برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة 
Nutrition Assistance Program, SNAP ( األموال لألسر

مؤھًال قد تكون. التي تحتاج إلیھا لمساعدتھا في شراء األطعمة الصحیة
:في الحاالت التالیةSNAPلبرنامج 

إذا كنت أعزب ولیس لدیك أطفال مع دخل أسري دون ⃞
ادوالًرا أمریكیًا سنویً 16,248دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 1,354

إذا كنت تعیش في أسرة مكونة من شخصین مع دخل أسري دون⃞
ادوالًرا أمریكیًا سنویً 21,984دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 1,832

: إذا كنت تعیش في أسرة مكونة من أربعة أفراد مع دخل أسري دون⃞
دوالًرا أمریكیًا سنویًا33480دوالًرا أمریكیًا شھریًا أو 2790

.ACCESS HRAعبر اإلنترنت من خالل SNAPقدم طلبًا لـ 

الموقع اإللكتروني راجع خیاراتك وقدم طلبًا عبر 
.NY State of Healthلـ 

ان قد یكون األطفال مؤھلین للحصول على مزایا التأمین الصحي إذا ك
.دخل األسرة أعلى مما ھو مذكور أعاله للبالغین

الموقع اإللكتروني راجع خیاراتك وقدم طلبًا عبر 
.NY State of Healthلـ 

التأمین الصحي لألطفال

یثات صفحة التحدلمزید من المعلومات حول الدعم المتاح، تفضل بزیارة 
))COVID-19(مرض (المتعلقة بفیروس كورونا 

لمعلومات وجمیع ا. المعلومات الواردة في ھذا المستند ال تشكل استشارة قانونیة، وھي غیر مخصصة لذلك:إخالء مسؤولیة
.  دثةوقد ال تكون المعلومات الواردة في ھذا المستند مح. المتوفرة في ھذا المستند مخصصة ألغراض إعالمیة عامة فقط

للحصول على المشورة القانونیة، یتعین علیك االتصال بمحاٍم لتقییم وضعك
الصفحة 

4من 1
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مرض (لقد تأثرت بفیروس كورونا 
)COVID-19(( ھل أنا مؤھل ،

للحصول على المزایا؟

اصالمزایا المتاحة للعاملین لحسابھم الخ

اإلجازة المدفوعة أو غیر 
المدفوعة األجر

یثات صفحة التحدلمزید من المعلومات حول الدعم المتاح، تفضل بزیارة 
))COVID-19(مرض (المتعلقة بفیروس كورونا 

المبالغ المدفوعة في حالة 
فقدانك لوظیفتك

إعانة البطالة في ظل الجائحة

 Pandemic Unemployment(تقدم إعانة البطالة في ظل الجائحة 
Assistance, PUA (ةً دخًال مؤقتًا للعاملین الذین ال یتأھلون عاد

ادةً للحصول على التأمین ضد بالبطالة، حتى لو كانوا ال یتأھلون ع
ل نتیجة قد تكون مؤھًال إذا كنت غیر قادر على العم. كمقاولین مستقلین

.لجائحة فیروس كورونا

والیة قدم طلبًا عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لوزارة العمل ب
، وسیحدد النظام ما إذا )NY Department of Labor(نیویورك 

.PUAأو ) UI(كنت مؤھًال للحصول على التأمین ضد البطالة 

تعویضات البطالة في ظل الجائحة

 Pandemic(تقدم تعویضات البطالة في حاالت الطوارئ في الجائحة 
Emergency Unemployment Compensation, PEUC (

بطالة دوالر أمریكي إضافیًا في األسبوع عالوة على إعانات ال600مبلغ 
، فستتلقى PUAأو UIإذا كنت مؤھًال للحصول على . األسبوعیة المعتادة

.PEUCتلقائیًا المبلغ اإلضافي من 

حق لك بموجب القانون الفیدرالي، إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فقد ی
).  COVID-19(الحصول على إعفاءات ضریبیة لإلجازة المتعلقة بمرض 

:قد تكون مؤھًال في الحاالت التالیة

ي أمرت ال یمكنك العمل أو العمل عن بُعد بسبب الحجر الصحي الذ⃞
بھ الحكومة أو أوصى بھ أحد مقدمي الرعایة الصحیة

ع ال یمكنك العمل ألنك تتولى رعایة فرد من أفراد األسرة خاض⃞
للحجر الصحي الذي أمرت بھ الحكومة أو أوصى بھ أحد مقدمي 

الرعایة الصحیة

وتسعى إلى الحصول ) COVID-19(تعاني من أعراض مرض ⃞
على تشخیص طبي

تتولى رعایة طفل تم إغالق مدرستھ أو تكون رعایة األطفال⃞
الخاص بھ غیر متوفرة

اإلجازة المرضیة للعاملین لحسابھم الخاصاعرف المزید عن

إذا كنت تعمل لساعات أقل، أو كانت لدیك وظیفةإذا كنت مریًضا أو تتولى رعایة أسرتك
مخطط لھا تم إلغاؤھا، أو تم تسریحك بسبب مرض

)COVID-19(

لمعلومات وجمیع ا. المعلومات الواردة في ھذا المستند ال تشكل استشارة قانونیة، وھي غیر مخصصة لذلك:إخالء مسؤولیة
.  دثةوقد ال تكون المعلومات الواردة في ھذا المستند مح. المتوفرة في ھذا المستند مخصصة ألغراض إعالمیة عامة فقط

للحصول على المشورة القانونیة، یتعین علیك االتصال بمحاٍم لتقییم وضعك
الصفحة 

4من 2

للحصول ) COVID-19(یتأھل العدید من األشخاص الذین تأثروا بمرض 
صحیة، على المزایا لمساعدتھم في شراء البقالة، أو الحصول على الرعایة ال

تعرف على الدعم الذي قد تكون مؤھًال . أو الحصول على الدعم المالي
تؤثر عوامل بالنسبة لبعض المزایا، قد. للحصول علیھ في الصفحات التالیة

).على سبیل المثال، الحمل أو حالة الھجرة(أخرى في أھلیتك 
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مرض (لقد تأثرت بفیروس كورونا 
)COVID-19(( ھل أنا مؤھل ،

للحصول على المزایا؟

لمعلومات وجمیع ا. المعلومات الواردة في ھذا المستند ال تشكل استشارة قانونیة، وھي غیر مخصصة لذلك:إخالء مسؤولیة
.  دثةوقد ال تكون المعلومات الواردة في ھذا المستند مح. المتوفرة في ھذا المستند مخصصة ألغراض إعالمیة عامة فقط

للحصول على المشورة القانونیة، یتعین علیك االتصال بمحاٍم لتقییم وضعك

نالمزایا المتاحة للموظفی

اإلجازة المدفوعة أو غیر 
المدفوعة األجر

یثات صفحة التحدلمزید من المعلومات حول الدعم المتاح، تفضل بزیارة 
))COVID-19(مرض (المتعلقة بفیروس كورونا 

اإلجازة المرضیة التي تقدمھا الوالیة

ة توفر اإلجازة المرضیة والعائلیة من والیة نیویورك إجازة إضافی
ب استناًدا إلى حجم العاملین لدى صاح(مدفوعة أو غیر مدفوعة األجر 

:تالیةقد تكون مؤھًال إذا فقدت عملك ألحد األسباب ال). العمل الخاص بك

أوامر العزل أو الحجر الصحي من الحكومة أو أحد مقدمي ⃞
الرعایة الصحیة

)COVID-19(تولي رعایة فرد من أفراد األسرة مصاب بمرض ⃞

یجب على أصحاب العمل المؤھلین تزویدك بھذه اإلجازة، وال تحتاج
وزارة العمل بوالیة نیویورك اعرف المزید من . إلى تقدیم طلب

)NY State Dept of Labor(.

اإلجازة المرضیة التي تقدمھا مدینة نیویورك

ورك تشمل إجازة السالمة والمرض مدفوعة األجر التي تقدمھا مدینة نیوی
ساعة من اإلجازة المرضیة المدفوعة أو غیر المدفوعة 40ما یصل إلى 

نة لموظفي مدی) استناًدا إلى حجم العاملین لدى صاحب العمل(األجر 
:قد تكون مؤھًال في الحاالت التالیة. نیویورك

یوًما أو أكثر120إذا عملت لدى صاحب العمل لمدة ⃞

بغض النظر عن حالة الھجرة⃞

ج إلى یجب على أصحاب العمل المؤھلین تزویدك بھذه اإلجازة، وال تحتا
إدارة حمایة المستھلك والعمال تعرف على المزید من . تقدیم طلب

)Department of Consumer and Worker Protection(.

اإلجازة المرضیة والعائلیة الفیدرالیة

موظف، فقد تكون مؤھًال لما 500إذا كان لدى صاحب العمل أقل من 
:یلي

إذا لم تتمكن من العمل)بأجر كامل(إجازة مرضیة مدفوعة األجر ●
بسبب الحجر الصحي الذي أمرت بھ الحكومة أو أوصى بھ أحد 
مقدمي الرعایة الصحیة، أو كنت مریًضا وتعاني أعراض مرض

)COVID-19 (وتسعى للحصول على تشخیص طبي

عمل إذا لم تتمكن من ال)بثلثي األجر(إجازة مرضیة مدفوعة األجر ●
ر ألنك بحاجة إلى رعایة شخص ما في الحجر الصحي بسبب أم

حكومي أو توصیة من أحد مقدمي الرعایة الصحیة

أسابیع إضافیة من إجازة عائلیة وإجازة طبیة 10ما یصل إلى ●
ستھ لرعایة طفل تم إغالق مدر)بثلثي األجر(ممتدة مدفوعة األجر 

تعلق أو أصبحت رعایة األطفال الخاصة بھ غیر متوفرة ألسباب ت
)COVID-19(بمرض 

إلى یجب على أصحاب العمل المؤھلین تزویدك بھذه اإلجازة، وال تحتاج
لوزارة الموقع اإللكترونيلمعرفة المزید، تفضل بزیارة . تقدیم طلب

.)US Department of Labor(العمل األمریكیة 

إذا كنت مریًضا أو تتولى رعایة أسرتك

الصفحة 
4من 3

للحصول ) COVID-19(یتأھل العدید من األشخاص الذین تأثروا بمرض 
صحیة، على المزایا لمساعدتھم في شراء البقالة، أو الحصول على الرعایة ال

تعرف على الدعم الذي قد تكون مؤھًال . أو الحصول على الدعم المالي
تؤثر عوامل بالنسبة لبعض المزایا، قد. للحصول علیھ في الصفحات التالیة

).على سبیل المثال، الحمل أو حالة الھجرة(أخرى في أھلیتك 
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مرض (لقد تأثرت بفیروس كورونا 
)COVID-19(( ھل أنا مؤھل ،

للحصول على المزایا؟

لمعلومات وجمیع ا. المعلومات الواردة في ھذا المستند ال تشكل استشارة قانونیة، وھي غیر مخصصة لذلك:إخالء مسؤولیة
.  دثةوقد ال تكون المعلومات الواردة في ھذا المستند مح. المتوفرة في ھذا المستند مخصصة ألغراض إعالمیة عامة فقط

للحصول على المشورة القانونیة، یتعین علیك االتصال بمحاٍم لتقییم وضعك

نالمزایا المتاحة للموظفی

یثات صفحة التحدلمزید من المعلومات حول الدعم المتاح، تفضل بزیارة 
))COVID-19(مرض (المتعلقة بفیروس كورونا 

المبالغ المدفوعة في حالة 
فقدانك لوظیفتك

إعانة البطالة في ظل الجائحة

 Pandemic Unemployment(تقدم إعانة البطالة في ظل الجائحة 
Assistance, PUA (ةً دخًال مؤقتًا للعاملین الذین ال یتأھلون عاد

ادةً للحصول على التأمین ضد بالبطالة، حتى لو كانوا ال یتأھلون ع
ل نتیجة قد تكون مؤھًال إذا كنت غیر قادر على العم. كمقاولین مستقلین

.لجائحة فیروس كورونا

والیة قدم طلبًا عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لوزارة العمل ب
، وسیحدد النظام ما إذا )NY Department of Labor(نیویورك 

.PUAأو ) UI(كنت مؤھًال للحصول على التأمین ضد البطالة 

تعویضات البطالة في ظل الجائحة

 Pandemic(تقدم تعویضات البطالة في حاالت الطوارئ في الجائحة 
Emergency Unemployment Compensation, PEUC (

بطالة دوالر أمریكي إضافیًا في األسبوع عالوة على إعانات ال600مبلغ 
، فستتلقى PUAأو UIإذا كنت مؤھًال للحصول على . األسبوعیة المعتادة

.PEUCتلقائیًا المبلغ اإلضافي من 

ة إذا كنت تعمل لساعات أقل، أو كانت لدیك وظیف
مخطط لھا تم إلغاؤھا، أو تم تسریحك بسبب مرض

)COVID-19(

الصفحة 
4من 4

المساعدة في حالة اإلصابة بمرض 
)COVID-19 (في أثناء العمل

كنتیجة مباشرة لعملك، فقد تكون) COVID-19(إذا أصبت بمرض 
الل مؤھًال للحصول على إعانات نقدیة أو رعایة طبیة أو كلتیھما من خ

.تعویضات العاملین

’  Workers(مجلس تعویضات العمال قدم طلبًا من خالل
Compensation Board(.

المساعدة في حالة إصابتك بمرض 
)COVID-19 ( ،خارج العمل

عملوأصبحت لدیك إعاقة، وال یمكنك ال
وأصبحت لدیك إعاقة، ) COVID-19(إذا أصبحت مصابًا بمرض 

.وُمنعت من العمل، فقد تكون مؤھًال لمزایا اإلعاقة

.الموقع اإللكتروني لوالیة نیویوركقدم طلبًا عبر 

للحصول ) COVID-19(یتأھل العدید من األشخاص الذین تأثروا بمرض 
صحیة، على المزایا لمساعدتھم في شراء البقالة، أو الحصول على الرعایة ال

تعرف على الدعم الذي قد تكون مؤھًال . أو الحصول على الدعم المالي
تؤثر عوامل بالنسبة لبعض المزایا، قد. للحصول علیھ في الصفحات التالیة

).على سبیل المثال، الحمل أو حالة الھجرة(أخرى في أھلیتك 
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