
 
 

 2از  1صفحه 

 مسئولیت کانتی آالمدا در زمینه بهداشت عمومی 
 (Alameda County Responsibility to Community Health (ARCH( ( 

 های متداول پرسش

 

 کند؟ این برنامه به چه کسانی کمک می  .1
 : برنامه برای کمک به این افراد تدوین شده است

 ساله یا باالتر   18 •

 ماهه در کانتی آالمدا   6دارای سابقه سکونت حداقل  •

 8/24/2020از   19-مبتال به کووید  •

واحدهای بررسی   شده از سویمعرفی  •

 Case)  رهگیری تماس/ موردی
Investigation/Contact Tracing (CI/CT))  ،

محور، یا اداره بهداشت  -همکاران اختصاصی جامعه

 Alameda County)  عمومی کانتی آالمدا
Department of Public Health(. 

 
  سایتی برای ارائه درخواست مستمری آیا خط تلفن یا وب  .2

 وجود دارد؟
 برای   ARCHفرآیند ارائه درخواست و معرفی 

که از همه شرایط صالحیت   19-بزرگساالن مبتال به کووید

برنامه برخوردارند، از طریق همکاران مجاز اجتماعی ما  

اداره بهداشت عمومی کانتی آالمدا   CI/CTواحدهای   و

نامه آنالین یا برای عموم مردم درخواست . شودمدیریت می 

 . شماره تلفن ارجاع وجود ندارد
 

 توانند درخواست خود را ارائه کنند؟  افراد چگونه می  .3
  ARCHارائه درخواست برای برنامه « عمومی »فرآیند 

  19-به کووید  2020آگوست  24اگر فردی از  . وجود ندارد

مندی از مستمری  مبتال شده باشد، صالحیت وی برای بهره 

ARCH   و مزایای این برنامه بر اساس معیارها مرتبط

اداره   CI/CTاین غربالگری را واحدهای . شودبررسی می 

محور  -دهندگان جامعهبهداشت عمومی کانتی آالمدا یا ارائه 

اگر مشخص شود که فردی  . دهندطرف قرارداد انجام می 

را دارد،   ARCHمندی از مزایای برنامه همه شرایط بهره 

از طرف آن فرد پر   ARCHمه مستمری نادرخواست 

 Social Services)  اداره خدمات اجتماعی شود و بهمی 
Agency(  گرددارسال می   . 

 

  

 شود؟ برنامه از چه زمانی آغاز می  .4
-اداره بهداشت عمومی کانتی آالمدا و همکاران جامعه CI/CTواحدهای 

 را از   ARCHمحور طرف قرارداد، کار معرفی افراد برای برنامه 
 . اندآغاز کرده  2020آگوست   24
 

  ARCHنامه مستمری های مشخصی برای دریافت معرفی آیا درمانگاه  .5

 در نظر گرفته شده است؟  
توانند در همه مراکز آزمایش بدهند، زیرا مراکز  پذیر می ساکنان آسیب 

افراد مبتال به . مستقل از هم هستند  ARCHی  آزمایش و مراکز غربالگر

از طریق   ARCHمندی از مزایای برنامه و واجد شرایط بهره  19-کووید

-اداره بهداشت عمومی کانتی آالمدا و همکاران جامعه CI/CTواحدهای 
 . شوندمحور به این برنامه معرفی می 

 
مزایای این برنامه نیز  توانم از اگر مشمول مزایای بیکاری باشم، آیا می  .6

 استفاده کنم؟ 
 Unemployment( مزایای بیمه بیکاری مشموالن کنونی . خیر

Insurance Benefits (UIB) (واجد شرایط دریافت مستمری نیستند . 
 

توانم از  اگر در دوران مرخصی بیماری بادستمزد کارفرما باشم، آیا می  .7

 مزایای این برنامه نیز استفاده کنم؟ 
واجد شرایط و در حال گذراندن هر نوع مرخصی بیماری  اگر  . خیر

  ARCHتوانید از مزایای برنامه دیگر نمی   بادستمزد کارفرما باشید،

 . استفاده کنید
 

مندی از برنامه تاثیر  آیا وضعیت مهاجرت بر صالحیت بهره .8

 گذارد؟  می 
مندی از برنامه مبتنی بر وضعیت مهاجرت  صالحیت بهره . خیر

 . نیست
 

مشمول قطع همکاری یا برکناری موقت شده باشم، ولی مبتال به  اگر  .9

 شوم؟  نباشم، آیا واجد شرایط محسوب می   19-کووید
-مبتنی بر ابتال به کووید ARCHمندی از برنامه  صالحیت بهره . خیر
 . گفته استدر کنار معیارهای صالحیت پیش  19

 
 شود؟ سبق می ما به آیا مستمری عطف  .10

تاریخ موثر بررسی صالحیت  . شودسبق نمی ما بهعطف مستمری . خیر

 . است 2020آگوست  24برنامه، 
 

  



 
 

 2از   2  صفحه 

 

 )ARCHمسئولیت کانتی آالمدا در زمینه بهداشت عمومی )

 های متداول پرسش

 

 شود؟ مستمری چه مدت به من پرداخت می  .11
که دارای   19-مستمری به صورت یکباره به افراد مبتال به کووید 

 . شودمعیارهای صالحیت باشند، پرداخت می 
 

 شود؟ مستمری چگونه به من پرداخت می  .12
 . شودصادر می   Visaمستمری در قالب کارت نقدی  

 
(  چک، حواله بانکی)توانم مستمری را در قالب دیگر آیا می  .13

 دریافت کنم؟ 
صادر   Visaدر حال حاضر، مستمری فقط در قالب کارت نقدی  

 . شودمی 
 

توانیم دومین نوبت  هفته همچنان بیمار باشم، آیا می  2اگر پس از  .14

 مستمری را دریافت کنم؟ 
تمدید این  . دوره برنامه مستمری فقط دو هفته است. خیر

 . پذیر نیستدوره امکان 
 

گفته شده است که تا  به من . من منتظر نتیجه آزمایش هستم  .15

آیا واجد  . مشخص شدن نتیجه آزمایش در محل کار حاضر نشوم 

 شرایط مستمری هستم؟ 
صالحیت دریافت مستمری در صورت مثبت شدن نتیجه  . خیر

  CI/CTشود و کارکنان واحد  بررسی می  19-آزمایش کووید 

 .  دهندهای الزم را انجام می پیگیری

 

 مالیات است؟آیا مستمری جزو درآمدهای مشمول   .16
 . گیردبه مستمری مالیات تعلق نمی . خیر

 

 گیرد؟ آیا اطالعات من در اختیار دیگر نهادهای دولتی قرار می  .17
مندی از برنامه  همه اطالعات مربوط به تعیین صالحیت بهره . خیر

ARCH   محرمانه است و در اختیار نهادهای دیگر، غیر از نهادهای

 . گیردهمکار کانتی و همکاران اجتماعی کنونی، قرار نمی 

 

 آیا دریافت مستمری منوط به شاغل بودن فرد است؟  .18
البته همه  . مندی از برنامه نیستخیر، شاغل بودن جزو شرایط بهره 

باشند   19-مبتال به کووید اعضای بزرگسال واجد شرایط خانوار باید 

 . و همه معیارهای صالحیت برنامه را داشته باشند
 

  

توانم  چطور می . اممبتال شده   19-خانمان هستم و به کوویدمن بی  .19

 مستمری دریافت کنم؟ 
باید خود را به مدت   ARCHخانمان واجدشرایط متقاضیان بی

، در  Project Roomkeyروز در یک هتل  10حداقل  

Comfort Inn  یاQuality Inn  قرنطینه کنند تا واجدشرایط ،

 . دریافت مستمری محسوب شوند

 

یا   Comfort Innخانمان باشم و در هتلی غیر از اگر بی  .20

Quality Inn   قرنطینه شوم، آیا واجدشرایط دریافت مستمری

 شوم؟ محسوب می 
  Comfort Innدر حال حاضر، قرنطینه شخصی محدود به . خیر

 . است Quality Innیا 

 

(  CI/CT)رهگیری تماس / دهنده واحد بررسی موردی آیا ارائه  .21

 کند؟ نامه پر می تک اعضای بزرگسال خانوار درخواست برای تک 
همکار اجتماعی یا اداره   CI/CTماموران کمکی واحدهای . بله

را برای   ARCHنامه بهداشت عمومی کانتی آالمدا درخواست 

بر اساس نتیجه  (  19-تک اعضای بزرگسال مبتال به کوویدتک

کنند، پر خواهند کرد تا  که در آن خانه زندگی می )  آزمایش

 .  مندی آن افراد از مزایای برنامه بررسی شودصالحیت بهره 

 

خانوار در یک خانه زندگی کند، آیا فقط یک  اگر بیش از یک   .22

 گیرد؟مستمری به آنها تعلق می 
مبتال   19-اگر چندین فرد بزرگسال در یک خانه به کووید. خیر

نامه مستقلی  باید درخواست  19-شوند، هر بزرگسال مبتال به کووید

مندی  صالحیت بهره . ارائه کند ARCHمندی از برنامه برای بهره 

 . شودبه صورت موردی بررسی می  ARCHاز برنامه 

 

 گذارد؟آیا تاهل بر صالحیت فرد تاثیر می  .23
 . خیر

 

در یک   19-من به همراه دیگر افراد بزرگساالن مبتال به کووید .24

  ARCHنامه آیا نام آنها باید در درخواست .  کنمخانه زندگی می 

 من قید شود؟ 
 Health Insurance Portability andاین کار بر خالف  . خیر

Accountability Act (HIPPA)   ( گویی  قانون جابجایی و پاسخ

 . است (بیمه سالمت

 


