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نامج؟  .1  من �ساعد ال�ب

نامج   الفرد: �ساعد ال�ب
.  18بعمر   •  سنة أو أ���
ي مقاطعة أالم�دا لمدة   •

 األقل.   أشهر ع� 6مق�م �ف
ثبتت إصابته بمرض كوف�د-    بفحص المخت�ب  •

طفل أو أنه والد  2022/ 1/ 1اعتبارا من   19
سنة أو أصغر و ثبتت بفحص المخت�ب   17 عمرە

اعتبارا من   19إصابته بمرض كوف�د-
1 /1 /2022 .    

ي الحاالت/تتبع جهات   •
ُمحال من قبل وحدات التحقيق �ف

ي المجتمع، مدينة CI/CTاالتصال ( 
كاء المحددون �ف ): ال�ش

، أ ك�ي ي مقاطعة أالم�دا. ب�ي
 و دائرة الصحة العامة �ف

 من قبل.   ARCHلم �سبق أن تل�ت إعانة   •
 

هل هناك خط هاتف أو موقع و�ب لتقد�م طلب للحصول   .2
 ع� اإلعانة؟ 

نت أو رقم إحالة للعموم أو لمقد�ي   ال يوجد طلب ع�ب اإلن�ت
 الخدمات اآلخ��ن. 

 
 ك�ف �مكن تقد�م الطلب؟  .3

نامج  ، ال توجد عمل�ة تقد�م طلب "للعموم" ل�ب   . Archمجددا�
 

نامج؟  .4  مىت يبدأ ال�ب
ي    ARCHبدأ برنامج  

بتار�ــــخ   . 2020آب/ أغسطس   24�ف
ي مقاطعة أالم�دا   21/ 23/ 12

ف �ف فني أجاز مجلس إدارة الم�ش
)BOS  دوالر كتم��ل مؤقت لـ   1,500,000) مبلغArch. 

استنفاد هذا  بعد   Archول�س هناك ما �ضمن استمرار 
 التم��ل. 

ي إحالة إلعانة   .5
هل هناك ع�ادات صح�ة معينة لالختبار لتل�ت

ARCH ؟ 
ي أي موقع ح�ث أن مواقع  

�ستطيع الفئات الضع�فة إجراء االختبار �ف
 . منفصلة ARCHاالختبار وفحص 

 
هل انا مؤهل إذا كنت أتل�ت تع��ض البطالة أو مصدرا آخر   .6

 للدخل؟ 
نامج   إذا كنت تتل�ت إجازة مرض�ة   ARCHال. أنت غ�ي مؤهل ل�ب

ف البطالة، أو التقاعد،   مدفوعة من قبل صاحب العمل، أو إعانات تأمني
ف  (SSIأو دخل الضمان االجتما�ي ( ، أو ما �عادلها من فوائد مثل التأمني

ي الضمان االجتما�ي (
ة العزل اإللزام�ة. SSDIضد العجز �ف  ) أثناء ف�ت

 
مؤهل إذا كان لدي إجازة مرض�ة مدفوعة من قبل صاحب    هل أنا  .7

 العمل؟ 
ال. إذا كنت مؤهال للحصول ع� إجازة مرض�ة مدفوعة من قبل  

نامج  صاحب العمل من أي ن�ع،  . Archفأنت غ�ي مؤهل ل�ب
 

نامج؟  .8  هل يؤثر وضع الهجرة ع� أهل�ة ال�ب
نامج إ� وضع الهجرة.   ال. ال �ستند أهل�ة ال�ب

 
حلت   .9

�
نامج إذا كنت قد ُ�حت من العمل أو أ هل أنا مؤهل لل�ب

 ؟ 19ول�ن لم أصب بمرض كوف�د-   ،مدفوعةإ� إجازة غ�ي 
برنامج   أهل�ة  تعتمد  كوف�د-  Archال.  مرض  اختبار    19ع� 

ي باإلضافة إ� معاي�ي األهل�ة أعالە.   اإل�جاىب
 

؟  .10  هل اإلعانة بأثر رج�ي
نامج هو    . 2022/ 1/ 1تار�ــــخ بدء استحقاق ال�ب

 
ي اإلعانة؟  .11

 ما مدة تل�ت
 ُتدفع هذە اإلعانة لمرة واحدة. 
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تصدر اإلعانة ع� شكل   ك�ف أتل�ت اإلعانة؟ .12
 ش�ك. 

 
ي  إذا كنت   .13

، فهل �مكنىض ض ما زلت م��ضا بعد أسبوعني
 الحصول ع� دفعة أخرى من اإلعانة؟

ف فقط.  ة أسبوعني لن يتم النظر   ال. برنامج اإلعانة لف�ت
ي التمد�د. 

 �ف
 

ي أن أذهب   االختبار. أنتظر نت�جة   .14
لقد ق�ل �ي أنه ال ينب�ض

هل أنا مؤهل   االختبار. إ� العمل حىت أحصل ع� نت�جة  
 لإلعانة؟ 
ي الفرد نت�جة اختبار    ال. �جري

تفع�ل األهل�ة بمجرد تل�ت
ي إلعادة   . اإل�جاب�ة  19مرض كوف�د-  بالنسبة لإلطار الزميف

ي بتار�ــــخ   . 2022/ 1/ 1البدء، تبدأ األهل�ة بنت�جة اختبار إ�جاىب
 

�بة؟  .15  هل اإلعانة خاضعة لل�ض
�بة.   ال. ال تعت�ب اإلعانات دخال خاضعا لل�ف

 
ي مع أي   .16

 وكالة حكوم�ة أخرى؟ هل ستتم مشاركة معلومايت
  Archال. جميع المعلومات المقدمة لتحد�د أهل�ة برنامج 

��ة ولن تتم مشاركتها مع أي جهات خارج�ة غ�ي وكاالت  
كاء   ، و�ش ك�ي كة المحددة، ومدينة ب�ي المقاطعة المش�ت

ي هذا الوقت. 
 المجتمع �ف

 
 هل �جب أن أ�ون موظفا للحصول ع� اإلعانة؟  .17

نامج؛ ول�ن   ي ال�ب
 لألهل�ة �ف

�
طا ال. ال تعت�ب الوظ�فة �ش

ف ع� كل أعضاء األ�ة  ف أن تكون  يتعني ف المؤهلني البالغني
وأن �ستوفوا   إ�جاب�ة 19نت�جة اختبارهم لمرض كوف�د-

نامج.   كافة معاي�ي أهل�ة ال�ب
 

د ونت�جة اختباري لمرض كوف�د- .18 ك�ف   إ�جاب�ة.   19أنا م�ش
ي اإلعانة؟ 

ي تل�ت
  Arch�طلب من مقد�ي طلبات  �مكنىض

ي لمدة ال تقل عن 
ف العزل الذاىت دين المؤهلني بل  أ�ام ق 10الم�ش

ف للحصول ع� اإلعانة.   أن �صبحوا مؤهلني

ي فندق ال يتبع لعمل�ة   .19
دا وعزلت نف�ي �ض اإلغاثة  إذا كنت م�ش

ي 
ع�    الىت للحصول  مؤهل  أنا  فهل  أالم�دا،  مقاطعة  تديرها 

 اإلعانة؟ 
ي  

ي حال�ا ع� فنادق العزل �ف
ال .�قت� العزل الذاىت

ي تديرها مقاطعة أالم�دا.   عمل�ة اإلغاثة اليت
 

االتصال  هل   .20 الحالة/تتبع  ي 
�ض التحقيق  وحدة  مقدم  س�قوم 

)CI/CT ل؟ ض ي الم�ض
 ) بملء الطلبات الخاصة بكل شخص بالغ �ض

فو الموارد بوحدات  نعم.  كاء   CI/CT�قوم م�ش من �ش
ي مقاطعة    المجتمع، مدينة

، أو دائرة الصحة �ف ك�ي ب�ي
ي  ل�ل Archأالم�دا   بملء طلب 

ل  شخص بالغ �ف ف الم�ف
إ�جاب�ة (فحص   19كوف�د-  رضاختبارە بم نت�جة

) لتحد�د  نامج.  المخت�ب  أهل�ة ال�ب
 

ل، فهل تمنح لهم   .21 ض ي الم�ض
إذا كان هناك أ��� من عائلة واحدة �ض

 إعانة واحدة فقط؟ 
ل واحد   ف ي م�ف

ف �ع�شون �ف ي حال كان عدد من البالغني
ال. �ف

، يتوجب تقد�م    19وكان اختبارهم لمرض كوف�د- 
�
إ�جاب�ا

ل�ل شخص بالغ نت�جة    ARCH إحالة منفصلة إ� برنامج 
يتم تحد�د أهل�ة برنامج   كوف�د إ�جاب�ة.   اختبارە لمرض

ARCH   .ع� أساس كل حالة ع� حدة 
 

 هل الزواج عامل أهل�ة؟  .22
 ال. 

 
ض آخ��ن نت�جة اختبارهم مرض   .23 أع�ش مع أشخاص بالغني

ي طلب  إ�جاب�ة 19كوف�د- 
  الخاص   ARCHهل �جب شملهم �ض

؟  ي  يب
ف الص�ي  ال. وهذا �شكل  انتها�ا لقانون إخضاع التأمني

يتم تقد�م طلب   ). HIPPAلقابل�ة النقل والمحاسـبة (
 خاص ل�ل فرد مؤهل. 

 
ي لمرض كوف�د-  .24 من خالل   19تلق�ت نت�جة اختبار إ�جايب

هل يتوجب ع�ي إجراء اختبار مرض   طب�ب الرعا�ة األساس�ة. 
كاء الرعا�ة الصح�ة المحددين ل�ي   كوف�د آخر لدى أحد �ش

 ؟ ARCHتأهل إلعانةأ
ي أي موقع ح�ث  

ال. �ستطيع الفئات الضع�فة إجراء االختبار �ف
 . منفصلة ARCHأن مواقع االختبار وفحص  
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