
التلقیح ضد فیروس كوفید-19 
تعرَّف على حقوقك ألعضاء مجتمع المھاجرین 

یتوفر اللقاح مجاًنا إلى جمیع المقیمین داخل الوالیات المتحدة األمریكیة أًیا كان وضع المواطنة الخاص بھم (حتى ·
وإن كنت ال تحمل وثائق إقامة رسمیة). قد تتم مطالبتك بتقدیم بطاقة تأمین، إال إنھا غیر مطلوبة لتلقِّي اللقاح. 

مي اللقاح · ال یلزم توفر social security number (رقم ضمان اجتماعي) لتلقِّي اللقاح. إذا طالبك أحد ُمقدِّ
بتقدیم social security number وھو غیر متوفر لدیك أو ال ترغب في اإلفصاح عنھ، فیمكنك اإلجابة بأنھ ال 

یتوفر لدیك رقم ضمان اجتماعي أو أنك ال ترغب في اإلفصاح عنھ. 

قد تتم مطالبتك بتقدیم بطاقة ھویة للحصول على اللقاح. إذا لم تكن لدیك بطاقة ھویة وطنیة/رخصة قیادة، فقد تطالب ·
م  بتقدیم خطاب، أو كشف حساب، أو فاتورة مرافق تحمل عنوانك الحالي أو خطاًبا من كنیسة، أو منظمة، أو ُمقدِّ

خدمة یكون على معرفة بك، ویشھد بأنك تقیم أو تعمل داخل والیة واشنطن. 

أكَّدت كل من Centers for Disease Control and Prevention (مراكز مكافحة األمراض والوقایة ·
منھا) وDepartment of Health and Human Services (وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة) 

األمریكیة على استخدام البیانات الشخصیة ألغراض الصحة العامة فقط ال غیر. ال یجوز استخدام البیانات الشخصیة 
ألغراض المالحقة المدنیة أو الجنائیة، بما في ذلك اإلجبار على الھجرة.  

ال یمكن بأي حال من األحوال اعتبار الحصول على اللقاح واقًعا تحت إطار قانون العبء العام. لن یؤدي استخدام ·
اللقاح إلى إعاقة أي فرصة للحصول على اإلقامة و/أو وضع المواطنة. 

لن Kسألك أي شخص عن وضع الهجرة الخاص ,ك للحصول ع: اللقاح، ل5ن إذا تم سؤالك ,الفعل عن وضع ·
ام الصمت.  P QRال S

PT ك الحقVأي وقت، فإن لد S
PT الهجرة الخاص ,ك

Vمكن أن Vحصل أي شخص ع: اللقاح ,غض النظر عن وضع الهجرة الخاص ,ه. وال Vُطلب منك تقدVم إث[ات ·
ع: وضع الهجرة الخاص ,ك للحصول ع: اللقاح.  

  

نتوجھ بجزیل الشكر إلى LCYC) Legal Counsel for Youth and Children، المستشار القانوني لشؤون الشباب 
واألطفال) وNorthwest Health Law Advocates (NoHLA، مناصري قانون الصحة في الشمال الغربي) 

تم تدقیق ھذا المستند من ِقَبل Department of Health (DOH، إدارة الصحة) في والیة واشنطن 
  


