
معلومات للمھاجرین:
التلقیح ضد مرض 

(COVID-19)
 في جیرسي سیتي

 (CDC) تشترط مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بالوالیات المتحدة 
بصرامة أال یحرم مقدمو اللقاحات أي شخص من الحصول على اللقاح ألنھ لیس لدیھ 
تأمیناً صحیاً. وقد یطلب بعض مقدمي اللقاحات معلومات عن التأمین الصحي، ولكنك 

لست ملزماً بتقدیمھا. وتنص مراكز السیطرة على األمراض والوقایة (CDC) أیًضا 
على أنھ یجب تقدیم اللقاحات مجانًا، وال یحق لمقدمي اللقاحات مطالبتك بالحصول 

على خدمات طبیة أخرى قبل التطعیم.1

 ال تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي أو تصریح عمل أو أي بیان لتحدید وضعك 
كمھاجر لتحصل على التطعیم. في 1 فبرایر/ شباط، 2021، أعلنت وزارة األمن 

الداخلي األمریكیة (DHS) دعمھا الكامل لمواقع التطعیم التي تخدم المھاجرین غیر 
الشرعیین، قائلة: "تشجع وزارة األمن الداخلي جمیع األفراد، بغض النظر عن 

وضعھم كمھاجرین، على الحصول على لقاح مرض (COVID-19) بمجرد 
أھلیتھم لذلك."2

 لن تُسأل عن وضعك كمھاجر عند طلبك 
الحصول على اللقاح من بلدیة مدینة جیرسي سیتي. ویوجد، أیًضا، قانون اتحادي 

یسمى (HIPAA) (قانون قابلیة نقل التأمین الصحي والمساءلة) یحافظ على 
خصوصیة الكثیر من المعلومات التي تشاركھا مع مقدمي اللقاحات ومقدمي 

الخدمات الطبیة اآلخرین. وبدون إذنك، ال یتم أبًدا مشاركة المعلومات الطبیة التي 
تحدد ھویتك بشكل فرید أو المكان الذي تعیش فیھ.3 وأعلنت ھیئة إنفاذ قوانین 

الھجرة والجمارك (ICE) في 1 فبرایر/ شباط، 2021 أیًضا أنھا "ال ولن تنفذ 
عملیات إنفاذ القانون في مرافق الرعایة الصحیة [أو مواقع التطعیم] أو بالقرب 

منھا، إال في الظروف االستثنائیة الطارئة."2 وفي حالة سؤالك عن وضعك 
كمھاجر عند طلب الحصول على اللقاح في جیرسي سیتي، یرجى اإلبالغ عن 

ذلك باالتصال بالرقم 201-547-5286.

لمزید من المعلومات أو لتحدید 
موعد للتطعیم:

201-373-2316
www.jcnj.org/vaccines

www.covid19.nj.gov/vaccine
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الغرض من ھذه النشرة ھو تقدیم معلومات عامة فقط ولیست للمشورة القانونیة.

ھل سیؤثر حصولي على اللقاح على وضعي كمھاجر 
بسبب قاعدة "العبء العام" (Pubic Charge)؟

ال. إن التطعیم ضد مرض (COVID-19) وإجراء 
اختبارات بخصوصھ وعالجھ لم یكن أبًدا جزًءا من 

قیود "العبء العام" على المھاجرین الجدد الذین 
یحتاجون إلى اإلعانات العامة. واعتباًر ا من 

9 مارس/ آذار، 2021، لم تعد قاعدة "العبء العام" 
الجدیدة تستخدم في إجراءات الھجرة، والقاعدة  

المعمول بھا أقل صرامة بكثیر.4

ھل یمكنني الحصول على اللقاح حتى لو لم یكن لدي تأمیناً صحیاً؟

ھل یمكنني الحصول على اللقاح حتى لو لم یكن لدي رقم 
ضمان اجتماعي (Social Security Card)؟

إذا كنت مھاجراً غیر شرعي، ھل یمكن لھیئة إنفاذ قوانین الھجرة 
والجمارك (ICE) استخدام معلومات التطعیم الخاصة بي العتقالي 

وترحیلي؟

نعم!

نعم!

إن ذلك من غیر المحتمل للغایة.

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Fvaccination-provider-support.html&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.dhs.gov%2Fnews%2F2021%2F02%2F01%2Fdhs-statement-equal-access-covid-19-vaccines-and-vaccine-distribution-sites&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.nilc.org%2Fissues%2Fimmigration-enforcement%2Fhealthcare-provider-and-patients-rights-imm-enf%2F
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.uscis.gov%2Fgreen-card%2Fgreen-card-processes-and-procedures%2Fpublic-charge
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ar&u=www.jcnj.org/vaccines
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ar&u=www.covid19.nj.gov/vaccine



