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هل أنت وعائلتك بحاجة إلى دعم مالي للعزل أو الحجر الصحي بشكل ناجح؟ يمكن ان يكون أي شخص يعيش في مقاطعة كينك كانت نتيجة اختباره إيجابيًا أو كان تعرض لشخص مصاب
ب COVID-19ان يكون مؤهالً لتلقي دفع فاتورة منزلية لمرة واحدة تصل إلى  1500دوالر للمساعدة في دفع الفواتير الحالية لإليجار ،والرهن العقاري ،والخدمات ،والمياه ،والهاتف
واإلنترنت .يتم تمويل برنامج (The Household Assistance Requestبرنامج طلب المساعدة لألُسرة) من قبل وزارة الصحة وسيستمر طالما توفرت األموال.

كيف يمكنني التأهل أو االنضمام؟
مؤخرا أو الذين تم تحديدهم على أنهم
التقديم للبرنامج غير ضروري .أولئك الذين لديهم اختبار  COVID-19إيجابي
ً
كانوا على اتصال وثيق بحالة إيجابية سيتلقون مكالمة أو رسالة نصية من متتبع جهات االتصال التابع لمقاطعة كينك في
غضون خمسة أيام .سوف يؤدي هذا الى البدء بعملية التسجيل لتحديد األهلية .ستكون المساعدة اللغوية متاحة.

األسئلة المتكررة

األهلية
ال توجد متطلبات الدخل أو شرط الجنسية .للتأهل ،يجب على األفراد:

•
•
•
•
•

اإلشارة إلى الحاجة المالية.
ان تكون لديهم نتيجة اختبار  COVID-19إيجابية حالية أو تم تحديدهم على أنهم جهة اتصال وثيقة مع حالة إيجابية.
أن يكونوا في الحجر الصحي أو العزل.
ان يعيشوا في مقاطعة كينك.
ان ال يتلقوا مساعدات اتحادية أو محلية تغطي بالفعل الفواتير الشهرية.
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كيف يعمل هذا البرنامج
•
•
•
•
•

العمالء الذين يستوفون متطلبات األهلية سيكون لديهم سبعة أيام من وقت اتصالهم مع موظف صحة المجتمع التابع لمقاطعة كينك إلرسال نسخ من فواتيرهم إلى Public
( Health -Seattle & King Countyالصحة العامة في سياتل ومقاطعة كينغ)
سوف يتواجد موظفي صحة المجتمع في مقاطعة كينك لمساعدة األفراد في تقديم مستنداتهم.
سيتم إجراء الدفعات مباشرة الى المتعهدين لكل فاتورة.
يغطي هذا البرنامج اإليجار الحالي ،والرهن العقاري ،والخدمات ،والمياه ،وفواتير الهاتف واإلنترنت .سيتم أيضًا دفع الفواتير التي تأتي ككشوفات حساب نصف شهرية بالكامل.
شهرا واحدًا أو فات
ال يمكن استخدام األموال لدفع مدفوعات بطاقات االئتمان أو الفواتير الطبية أو قروض السيارات أو مدفوعات التأمين أو الضرائب أو أي فواتير تجاوزت
ً
موعد استحقاق الدفع.

العزل والحجر الصحي
األفراد الذين ثبتت إصابتهم بـ  COVID-19أو الذين تظهر عليهم أعراض  COVID-19ولديهم نتيجة اختبار معلقة قد يعرضون أفرادًا آخرين من الجمهور للخطر .من المهم الحجر
الصحي أو العزل لحماية صحة مجتمعنا ومنع انتشار . COVID-19اقرأ المزيد عن ( Quarantine Directive and Isolation Orderتوجيهات الحجر الصحي وامر
العزل) الصادر عن مسؤول الرعاية الصحية في مقاطعة كينغ.

تتبع المخالطين (جهات االتصال)
إذا كانت نتيجة االختبار الخاصة بك إيجابية أو تعرضت لشخص مصاب ،فسوف يتواصل معك المحققون الصحيون المعروفون باسم متتبعي االتصال للمساعدة في تحديد متى مرضت
ومن تعرض للفيروس من خاللك .سيعملون معك بعد ذلك إلعالم جهات اتصالك المقربين باالحتياطات التي يجب اتخاذها ومكان الحصول على اختبار مجاني .تعرف على عملية تتبع
جهات االتصال هنا( .الموقع اإللكتروني باللغة اإلنجليزية)

