
 

 :التالية بالحقوق المهاجرين جميع يتمتع

 الصحية الخدمات على تحصل وأنت باألمان تشعر بحيث المشافي مثل الحساسة المناطق زيارة تجنب المتحدة بالواليات والجمارك الهجرة قوانين إنفاذ وكالة سياسة ضمن من أنه بالعلم األخذ يرجى*

 

في الرعاية الصحية -حقوق المهاجرين-  
 

 :في الحق واألطفال واألمهات الحوامل النساء لجميع

 الصحية العناية تغطية أجل من ”الطارئة الطبية للمساعدة“ طلب تقديم

 .الحمل أثناء األمد قصيرة

 التي المدرجة الصحية المراكز من أي في الطلب تقديم يمكنك •

  .  )صفحة الموارد( ه الورقةهذ في الموجود ��تالحظ فيها الرمز 

 (WIC benefits)”واألطفال والرّضع النساء“ فوائد أجل من طلب تقديم

 الخامسة سن تحت أطفال لديك أو حامال كنت حال في المكّمل الغذاء لشراء

 المتحدة الواليات في ولدوا

 BABY-251-800-1 مقبالر االتصال الطلب، ولتقديم سؤال وجود حال في

 ممن واألقل عام 18 بعمر لألطفال الطبية المساعدة أجل من طلب لتقديم

 المتحدة الواليات في ولدوا

 المعتمدة الصحية المراكز جميع في الطبية للمساعدة طلب تقديم يمكنك

 .الوثيقة هذه في والمدرجة فيدراليا

وحسب المعلومات المتواترة  ،2019 نوفمبرلحد شهر  أنه العلم أخذ يرجى*

 وفقا هجرتك حالة على يؤثر لن أعاله المذكورة الفوائد على التقديمفإن 

 ظوابط قانون "المساعدات العامة" المقترحل

 

 رعاية مزود أي من انتهكت قد الصحية الرعاية في حقوقك أن اعتقدت إذا

 :شكوى تقديم يمكنك معتمد، صحية

 ة( على العنوان التالي:خطي شكوى) االلكتروني بالبريد

P.O Box 3767 

Baton Rouge, LA 70821 

 :الساخن الخط على الشكوى مع رسالة ترك أو

866-280-7737 

 :التالية بالمعلومات رسالة اترك

 اسمك

 هاتفك رقم

 العيادة أو المشفى اسم

 األمر لزم إن ترجمة طلب

 الشكوى لتقديم  بك االتصال يتم سوف

 

 

 الصحية الخدمات على الحصول

 .خدمة مزّود أي مع هجرتك حالة تشارك أن منك مطلوبا ليس

 والعيادات الصحية المراكز في الطبية العناية تلقّي في الحق لك

 المشافي في الحياة إلنقاذ الطارئة الصّحية الرعاية فيها بما

 فورية دفع وسيلة أو تأمين أو هوية بطاقة بدون حتى

 .للخدمات

 للتمييز التعّرض عدم

 ألي مساوٍ  رعاية ومستوى وخدمات عالج تلقي في الحق لك

 .آخر شخص

 تقديم رفض أو التمييز الصحي المركز أو للمشفى يحق ال

 أو لكنتك أو لغتك على بناءٍ  لك الصحية الخدمة

 لديك يكن لم إذا أو التسديد على قدرتك أو عرقك،/جنسيتك

 .اجتماعي ضمان رقم

 مترجم وجود

 المشفى به تزودك مجانا محترف مترجم وجود في الحق لك

 عبر أو شخصيا المترجم وجود تطلب قد .الصحي المركز أو

 .الهاتف

 تمتلك فأنت لك، المترجمين هم يكونوا أن أطفالك من تطلب ال

 !احترافية ترجمة وجود في الحق

 والسرية الخصوصية

 أي مع الطبية معلوماتك مشاركة الصحية والمراكز للمشافي يحق ال

 .المحكمة من بأمر أو منك خطية موافقة بدون آخر شخص

 .لهم تقدمها التي المعلومات تستخدم سوف كيف معرفة في الحق لك

 المسبقة الموافقة

 المعلومات جميع طبيبك لك يشرح أن يجب العالج، تتلقى أن قبل

 .العالج طريقة على توافق كي الصلة ذات الطبية

 تعينك كي التسديد في مساعدة أو بالتقسيط تسديد خطة طلب لك يحق

 الخدمة على الموافقة قبل الطبية الفواتير في



 الموارد
 القانوني الوضع عن النظر بغض للجميع ومتاحة اللغات وبجميع التكلفة منخفضة خدمات هنا المدرجة الموارد جميع تقدم
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منٍخاللٍٍ)يمكن إحتساب مدى األهلية أّما بالنسبة للُمَؤهلين 

ٍ(https://www.umcno.org/زيارةٍالموقعٍاإلليكترونيٍ
  : وٍبالتاليٍفيمكنهمٍاإلستفادةٍمنٍالموارٍدٍالتالية

اإلستشاراتٍالنفسيةٍوٍالصحةٍالعقليةٍٍٍٍٍٍٍ

 نيوأورلينز في األطفال مكتب

(504)525-2366 

2626 Canal Street, #201 New Orleans, LA 

 سن حتى للشباب والمدرسة للمنزل استشارية خدمات

24 . 

 تكلفة .بالصدمات للمصابين مجانية استشارة :التكلفة*

 .متدّرجة األخرى الخدمات

http://www.childrens-bureau.com/ 

 واألطفال للنساء الحضري المركز

  الساخن الخط 837-5400 (504)

 و أورلينز مقاطعة و جيفرسون، مقاطعة في المكاتب

 وريفر تاماني سانمقاطعات 

 اإلساءة من يعانون لمن مجانية خدمات :التكلفة*

 .والصدمات

http://mcwcgno.org/ 

 

 نيوأورلينز في األسرية العدالة مركز

(504) 592-4005 

701 Loyola Ave., Suite 201, New Orleans 

 اإلساءة من يعانون لمن مجانية خدمات :التكلفة*

 والصدمات

Nofjc.org 

 الغذائية المساعدة

 الثاني الحصاد

1 (855)392-9338 

 االثنين من متاح الغذائية للمساعدة مجاني مساعدة خط

 مساء 7 حتى صباحا 8 الساعة من الجمعة حتى

 الساخنة الطوارئ خطوط

 *911 بالرقم اتصل فوري، طارئ لديك كان إذا*

 لويزيانا في المنزلي للعنف الساخن الخط

(888) 411-1333  

 للعنف نيوأورلينز في األسرية العدالة مركز

 الجنسية واإلساءة/المنزلي

(504) 866-9554 

 االنتحار لمنع الساخن الخط

(800) 273-8255 

 

 الوالدة قبل خدمات تقدم -- ��  

 األسنان طبّ  في خدمات تقدم --

 

  ��   اإلحسان بنات

(504) 207-3060 

 مواقع متنوعة في نيوأرلينز و منطقة شرق نيوأورلينز

 و منطقة ميتَيري

 متدّرجة :التكلفة*

www.dcsno.org 

 

  ��   إكسلث

(504) 524-1210 

 وباتون الجزائر نيوأورلينز، شرق جينتيلي، في المواقع

 روج

 متدّرجة :التكلفة*

https://www.excelth.com/ 

 

  ��ٍ  جيف رعاية

 الشرقي الصحي جيفرسون مركز

(504) 838-5257 

3616 S. I-10 Service Rd W. #100 

Metairie 

 الغربي الصحي جيفرسون مركز

(504) 349-8833 

5001Westbank Expressway #100, 

Marrero 

 متدّرجة :التكلفة*

www.jphsa.com 

 لوك عيادة

 (504) 444-7879 

2222 Simon Bolivar Ave, New Orleans 

 ينصح .محدودة طبية خدمات ولكن مجانية :التكلفة*

 مسبق موعد بأخذ

www.lukehouseclinic.org 

 ��ٍالمجتمعي الصحي نويال مركز

(504) 255-8665  

13085 Chef Menteur Hwy, New Orleans 

 متدّرجة :التكلفة*

https://www.noelachc.org/ 

 �� المجتمعي الصحي توماس سان مركز

(504) 529–5558 

 عدة مواقع في منطقة نيوأورلينز

 متدّرجة :التكلفة*

https://www.stthomas.chc.org/  

 نيوأورلينز في الجامعي الطبي المركز

(504) 702-3000 

2000 Canal St, New Orleans  

 يستحقها لمن متاحة مالية مساعدة :التكلفة*

https://www.umcno.org 

 موعد، تحديد أو طبيب عن البحث في لمساعدة احتجت إذا

-504HealthNet: (504)206 :بالرقم االتصال يمكنك
6275. 
 مزود مع موعدا   لك ويحدد المندوب يساعدك سوف

 حول مساعدة أيضا توجد .المناسب الصحية الرعاية
 باللغة التحدث .الطلب وتقديم الصحي الضمان معلومات

 .متوفرة والترجمة االسبانية

 الصحية والعيادات المشافي
 أو طبيب عن البحث في لمساعدة احتجت إذا

 :بالرقم االتصال يمكنك موعد، تحديد

504HealthNet: (504)206-6275. 

 مزود مع موعدا   لك ويحدد المندوب يساعدك سوف

 حول مساعدة أيضا توجد .المناسب الصحية الرعاية

 التحدث .الطلب وتقديم الصحي الضمان معلومات

 .متوفرة والترجمة االسبانية باللغة

 لويزيانا في موقعا 22 -الصحة إلى الطريق

 كينير

1401 W.Esplanade, #108 A, Kenner, LA 

(504) 712-7800 

 أورلينز نيو

3300 South Broad St, New Orleans, LA 

(504)309-5061 

https://accesshealthla.org/ 

 األطفال صحة مشروع

504-881-4701 

1631 Elysian Fields, New Orleans 

 ألطفال الحالة وإدارة األولية الرعاية خدمات

 .المهاجرين

 متدّرجة :التكلفة*

 األطفال مشفى

(504) 899-9511 | (504) 896-2888  

200 Henry Clay Avenue, New Orleans 

 األطفال جميع لخدمة مخصص مشفى

 .يستحقها لمن متوفرة مالية مساعدة :التكلفة*

http://www.chnola.org 

 المشتركة  الصحة عيادة

(504) 361-9800 

 

  أولينز نيو

1400 Teche St. Algiers, New Orleans 

 جريتنا

441 Wall Blvd. Gretna, LA  

 متدّرجة :التكلفة*

http://cghcnola.org 

   ��لٍٍالهال رعاية

(504) 207-2273 | (800) 315-2273 

1631 Elysian Fields, New Orleans  

 متدّرجة :التكلفة*

https://crescentcarehealth.org
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