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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 
 

 فهم الوعي الصحي والعناية الصحية في الواليات المتحدة
 

 
 

.عناية بأسرع ما يمكن، لكي ال يتدهور وضعك الصحيال اذا آنت مريضًا، تلّق  
 

.قرب مستشفى في أوارئطاللى غرفة  إية، اذهبرإذا آنت بحاجة لعناية فو  
.غلب المستشفيات أن تقدم لك العالج عند حدوث طارئ طبي، حتى اذا آنت ال تستطيع ان تدفع أيتحتم على  

 
.على األطباء والمستشفيات عدم السؤال عن وضعك القانوني آمهاجر  

 
.العديد من األطباء والمستشفيات عن رقم التأمين االجتماعيقد يسأل   

.طاء رقم تأمين إجتماعي لألطباء أو شرآات التأمين الخاصةلسَت بحاجٍة إلع  
 

.بعض البرامج الحكومية، مثل التأمين الصحي الحكومي، رقم تأمين اجتماعي يمكن أن تطلب   
 
تقوم والية فرجينيا باإلخبار عن اي شخص لدائرة الهجرة لتقديمه طلبًا او حصوله على خدمات من خالل ال  

 ,Medicaid, FAMIS MOMS, FAMIS Plus )فاميس بالس أو فاميس و المديكيد وفاميس مومز
FAMIS)       

 
 

 ما هي الصحة؟
  .على الجسم األمرّآز الصحة في وطنك ت ربما

 
.في الواليات المتحدة، ترآز الصحة ايضًا على الجسم  

. أن تكون بصحة جيدة يعني ان تكون خاليًا من االمراض الجسدية  
 

ن تكون مريضًا؟أ ني ما يعوأما هو المرض   
.في ثقافتك، ان تكون مريضًا قد يعني ان هناك مرضًا في الجسم  

"الحاسدعين  "أو حتىتدخين التوتر، أو العلى األغلب قد تعتقد ان سبب ذلك هو   
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.رادة اهللايكون الشفاء مزيجًا من العالج المهني وخضوعك إلقد   
 

. مرض في الجسمن هناكأفي الواليات المتحدة، العلة  تعني ايضًا   
.جزاء من الجسم ال تعمل بشكل صحيحأأي أن الجسم و  

.استرجاع العافية يعني شفاء الجسم ليعمل بشكل جيد  
 

 ما هي العناية الطبية؟
. ربما تحترم العلم والطب الغربي آجزء من العناية الطبية،في ثقافتك  

.ربما تستعمل ايضًا عالجًا منزليًا  
. لمشيئة اهللالعناية قد تتضمن الخضوع  

. هامًا من العالجًا جزءالمطّولةستراحة االقد تجد في   
 

في الواليات المتحدة، ترآز العناية الطبية على الحفاظ على الجسم معافى أو 
.ه في حال وجود مرضئالعمل على شفا  

. على العلمتستند العناية الطبية  
.ال يتضمن الديانةوهذا   

.وعالج المرضجهزة لفحص غالبًا ما تستخدم األ  
. جزءًا مهما من العنايةحرآةغالبًا ما تعتبر العودة الى ال  

 
؟رعايتيخذ القرارات بشأن تمن الذي سي  
.الطبية تكعنايب لمتعلقة، ربما تلعب عائلتك دورًا أساسيا في اتخاذ القرارت امفي وطنك األ  

.الطبية تكعناي طبيبك مع أفراد عائلتك بشأن  تتوقع ان يتحدثقد  
 
 
.ول عن صحتَكؤي الواليات المتحدة، أنَت المسف  

.و لمن يقدم العنايةأيجب أن تكون شريكًا لطبيبك   
.قاربيمكن لَك التحدث مع األ  

.لك النهائية بشأن العناية الطبية تعود تالقرارا  
 
 

...تذآر   
.مسؤول عن صحتك الأنت   
.طر العناية الصحيةمسؤول عما يحدث في ُأالأنت   
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ظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف  ن  

لمغتربينوالمهاجرين، والالجئين، ل  
 

 لديك حقوق!

 
 

.ل باحتراملديك حق أن تعاَم  
 

يحق ألي مستشفى أو عيادة أن تعاملك بشكل مختلف عن أي شخص آخر على أساس عرقك، أو  وفقًا للقانون، ال
.يانتك، أو جنسكلونك، أو موطنك األصلي، أو عجزك، أو عمرك، أو د   
 

.لديك حق أن تخاطب بهدوء واهتمام  
 

.لك الحق بأن تدعى باالسم الذي ترغب في استخدامه  
 

. االستماراتءلديك حق طلب المساعدة عند مل  
 

.لديك حق التحدث إلى الُمشرف المسؤول عن احد الموظفين إذا شعرت بأنك عوملت بعدم احترام  
 

ستفساراتك انلديك حق أن تحصل على إجابات ع  
 

.من المهم بالنسبة للعناية بك أن تحصل على إجابات على أسئلتك وأن تفهم هذه اإلجابات  
 

إذا لم تفهم ما يقوله الطبيب أو الممرض، اطلب منه أن يستخدم لغة أسهل لمخاطبتك أو أن 
.يرسم صورًا توضيحية  

 
.ك تفهمهاالطبيب لتضمن أن من المفيد أن تعيد طرح المعلومات التي يقولها  

 
.ولك حق القبول بعد اإلطالع. لديك حق المشارآة في موضوع العناية بك  

 
.لديك حق أن يتم شرح ما يتعلق بالعالج المقترح لك بشكل آامل  

 
.للعالج المعروض عليك" آال"للعالج المعروض عليك، أو أن تقول " نعم"لديك الحق في أن تقول   

 
 دراسة عليك دون الحصول ةيحق لألطباء إجراء أي  ال. أبحاث دراسيةةأيلديك الحق في أن ترفض المشارآة في 

.على موافقتك  
 

.قد يكون لديك الحق في الحصول على مترجم  
 

إتقان "اإلنجليزية أو قراءتها أو آتابتها سيتم اعتبار إتقانك محدودًا، أو اللغة إذا لم يكن باستطاعتك التحدث ب
".محدود لإلنجليزية  
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ون، يجب أن تقوم المستشفيات أو العيادات التي تحصل على مساعدات مالية من الحكومة الفدرالية وفقًا للقان
 في التواصل مع األطباء "تقان محدود لإلنجليزيةإ"بالتدابير الالزمة من أجل مساعدة المرضى الذين لديهم  

.والممرضين والموظفين  
 

:المعونات الشائعة  
  ى أو العيادةمترجمون متمرسون في المستشف • 

 •   مترجمون متمرسون يتم اإلتصال بهم تلفونيًا
  موظفون متمرسون في المستشفى أو المستوصف • 

 
 

.)لوصف هذه المعونات(" العنوان السادس" بمصطلح ُيسمى هذا أحيانًا  
 

:لمزيد من المعلومات  
http://www.lep.gov/faqs/faqs.html 

http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/lep/factsheetguidanceforlep.html 
http://www.clasactivirginia.org 

 
 

:لترفع شكوى في والية فرجينيا إتصل بـ  
.مكتب الحقوق المدنية، المنطقة الثالثة  

ات المتحدةوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  في الوالي  
Office for Civil Rights, Region III 

U.S. Department of Health & Human Services 
150 S. Independence Mall West – Suite 372 

Philadelphia, PA 19106-3499 
(215) 861-4441 

(215) 861-4440(TDD) 
(215) 861-4431 FAX 

 
 

.لديك الحق في الخصوصية  
 

هو قانون فدرالي يحمي خصوصية  يمحاسبة الخاص بالتأمين الصحقانون النقل وال
.المعلومات الصحية المتعلقة بك  

 
 وبموجب هذا القانون:

 
. سجالتك الصحيةعنلديك الحق في الحصول على نسخة   

 
.لديك الحق في إضافة التصحيحات إلى المعلومات الصحية المتعلقة بك  

 
.ارسات الخصوصية للطبيب أو العيادةلديك الحق في الحصول على نسخة من المم  

.ستتمكن بواسطة ذلك من معرفة آيف سيتصرف مقدم العناية بالمعلومات الخاصة بك  
 

.مشارآة اآلخرين بالمعلومات الصحية التي تخصك لديك الحق في أن تطلب عدم   
.على معظم األطباء أن يشارآوا أطرافًا معينة بالمعلومات  

.تأمين التي تتعامل معهاشرآة ال: مثًال            

4 



.لديك الحق في أن تتقدم بشكوى  
 

:للمزيد من المعلومات عن قانون النقل والمحاسبة للتأمين الصحي، أو لترفع شكوى يمكنك اإلتصال بـ  
 مكتب الحقوق المدنية
1-800-368-1019 

http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/ 
 
 
  

:لترفع شكوى في والية فرجينيا إتصل بـ  
. الحقوق المدنية، المنطقة الثالثةمكتب  

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  في الواليات المتحدة
Office for Civil Rights, Region III 

U.S. Department of Health & Human Services 
150 S. Independence Mall West – Suite 372 

Philadelphia, PA 19106-3499 
(215) 861-4441 

(215) 861-4440(TDD) 
(215) 861-4431 FAX 

 
 

 لديك الحق في أن يتم تلبية رغباتك بشأن العناية عند الوفاة
وأنت  )وصيتك(لتحصل على ذلك، من األفضل أن تكمل التوجيهات المسّبقة 

. الحياةما تزال على قيد  
.من األفضل أن تكتب الوصية لكنك لست ملزمًا أن تفعل ذلك  

  .ول ما ترغب به أمام نوع من الشهوديمكنك أن تق         
 

:التوجيهات المسّبقة تحتوي على جزئين  
 

.يمكن أن تشفى  لديك الحق في أن تقرر نوع العناية التي ترغب في أن تحصل عليها عندما ال-أوًال   
 

  :شفىيمكن أن ت  أن يقدمها لك عندما اليمكنه أو ال يمكنهلتخبر طبيبك بشكل قانوني أي نوع من العناية 
).وتسمى أيضًا الوصية أثناء الحياة( التوجيهات المسّبقة الكاملة إمأل إستمارة   

 
:أن تخبر الطبيب بعدة أشياء حول العناية بكبسيسمح لك ذلك   

 
أو أنك .  لم تكن ستشفىلوما إذا آنت ترغب في العناية التي يمكن أن تساعد في إطالة عمرك قدر اإلمكان، حتى  -

. على أنواع معينة من العناية دون غيرهاترغب في الحصول  
 أمثلة:

 أن تحصل على المواد المغذية والماء من خالل انبوب
 جهاز يساعدك في التنفس

 عناية طبية أو جراحية أخرى
 

ترغب في أن تحصل على عناية تطيل عمرك  ال ما إذا آنت-  
:مثال  
بعدم تقديم المساعدة عندما يتوقف قلبكإلعالم الطبيب أو المستشفى ): د إحيائييال تع(آر . ان. دي  
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ما مدى الراحة التي ترغب في أن تشعر بها -  
:مثال  
  ممكن من الراحة قدرأآثر

 مداراة العجزة
 

.من المهم أن تبحث اختياراتك مع عائلتك وطبيبك  
 

 ي حال لم تتمكن او تعلن عن الشخص الذي ترغب في أن يتولى اتخاذ القرارات بدًال عنك ف أن لديك الحق في–ثانيًا 
.عندما ال تتمكن من ذلك  

 
:هناك ثالثة عناوين لهذا الجزء من التوجيهات  

  وآالة طبية قانونية  • 
     تفويض بالعناية الصحية  • وآالة قانونية دائمة من أجل العناية الصحية  • 
 

:وألي واحدة من هذه الوآاالت، يجب أن تصّرح بـ  
  ذ جميع القرارات المتعلقة بالعناية بكأن الشخص الذي تختاره يتخ • 
  أن الشخص الذي تختاره يتخذ فقط القرارات التي تدرجها في القائمة • 
 

:أن يتخذ قرارات إضافيةبالوآالة الدائمة القانونية من أجل العناية الصحية، تسمح للشخص الذي تختاره   
  ي تريدها، سواء آنت ستموت أم الالشخص الذي تختاره يمكن له أن يتخذ أيًا من القرارات الت • 
 

).التوجيهات المسّبقة(لست ملزمًا بأن تكتب وصية   
.قانون والية فرجينيا يدرج أألشخاص الذين باستطاعتهم  أن  يتخذوا القرارت بدًال عنك إذا لم تكن لديك وصية  

.يمكن أن يكون هذا الشخص وصيًا أو احد أفراد األسرة  
.د أفراد األسرة، يحق للقاضي أن يتخذ قرارًا بشأن العالجفي حال عدم توفر وصي أو أح  
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين

 
 اللغة والمترجمون

 
.لعناية قبل الحصول على ار وقتًا أطوللغة اإلنكليزية قد يؤدي بك إلى االنتظاال  تحدث  عدم  

.من المهم أن تحصل على العناية الصحية عندما تحتاجها  
 

. مع الطبيب أآثر صعوبةواصلعدم التحدث باإلنكليزية قد يجعل الت  
.من المهم أن تعرف حقوقَك  

 
ما الذي يجب علَي أن أفعله؟. أنا ال أتكلم األنكليزية  
.لَك الحق في أن ُتفهم  

.ون لَك مترجمفي معظم الحاالت، لَك الحق في أن يك  
.من  المهم أن تطلَب مترجمًا إذا لم تكن تتكلم اإلنكليزية على اإلطالق  

.من المهم أن تطلَب مترجمًا إذا لم تكن تتكلم اإلنكليزية بشكٍل جيد  
 

 آيَف يمكنني أن أحصل على مترجم؟
:عندما تحدد موعدًا  
      . في نفس الوقت الذي تحدد فيه الموعدًا     أطلب مترجم

 
:في العيادات التي ال تتطلب موعدًا  

. عندما تسجل حضورَكًا     أطلب مترجم  
 

:في المستشفى  
.حضورَك  عندما تسجلًا     أطلب مترجم  

 
:في غرفة الطوارىء في المستشفى  

. حال وصولَكًا     اطلب مترجم  
 

 هل يتحتم علّي أن أدفع أجور المترجم؟
.دمه العيادة أو المستشفىليس عليَك أن تدفع للمترجم الذي تستخ  

 
  لم يكن هناك مترجم لدى العيادة أو المستشفى؟ لواذما

.ربما يعملون مع مترجٍم يأتيهم عند الحاجة  
.ربما يكون لديهم موظف متدرب ليقوم بالترجمة  

.ربما يستخدمون مترجمًا عبر الهاتف  
 

تخدم أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء ليترجم؟هل بإمكاني أن أس. ال أشعر باالرتياح الستخدام مترجٍم ال أعرفه  
.ولكن من األفضل لَك أن تستخدم مترجمًا محترفًا أو أحد الموظفين المَدربين ليترجموا. نعم  

.ن الكلمات الطبيةو يعرفونالمترجم المحترف والموظف  
. حرفّيًاالمترجم المحترف سيقول للطبيب ما تقوله  

.الضبط ما يقوله الطبيبالمترجم المحترف سيقول لَك ب  
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 هل سيعرف المترجم المحترف ثقافتي؟
.سيعرف المترجم المحترف ثقافتَك. نعم  

.يعتبر ذلَك مهمًا للترجمة الجيدة  
 هل يجب علَي أن أستخدم مترجمًا محترفًا؟

.يعود لكالقرار النهائي . آال  
على استمارٍة تقول أن هذا الشخص هو من ترغب  عليك أن توقَع يتوّجب قدإذا جلبت أحد أعضاء العائلة أو صديقًا، 

.في أن يترجم لَك  
 

 هل يجب على جميع العيادات أن يكون لديها مترجم؟
.من المفترض أن تحاول معظم العيادات مساعدتك من خالل توفير نوعًا من أنواع الترجمة  

.يمكن أن يكون ذلَك في العيادة أو عبر الهاتف  
.ب أن يساعد في ذلكربما يطلبون من موظف مَدرَّإذا لم يكن لديهم مترجمين،   

 
  للترجمة؟ متوفرونما الذي أفعله إذا لم يكن هناك مترجمون محترفون أو موظفون

.يمكنك أن تصطحب مترجمًا محترفًا معَك  
.ربما ستحتاج إلى أن تدفع أجور المترجم المحترف الذي تصطحبه  

.ك إال إذا لم يكن هناك خيار آخرال يوصى عمومًا بأن تقوم العائلة بالترجمة ل  
 

.أريد مترجمًا من نفس جنسي  
.ربما يكون مريحًا لك أآثر أن يكون لديك مترجمًا من نفس جنسَك  

.بإمكانك أن تطلَب مترجمًا من نفس الجنس  
.ستحاول العيادة أو المستشفى تلبية طلباتَك إذا آان باستطاعتهم ذلك  
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  الصحية في الواليات المتحدة نظام العنايةإستكشاف 
 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين

 
 العناية الطارئة وغير الطارئة

 
 العناية الطارئة وغير الطارئة

 
 ماهي العناية الطارئة؟

اك حاجة ماسة للعناية الطارئة في حال اإلصابة بمرض أو جروح سّيئة هن
. جّدًا أو حـّتى التي تشكل خطرًا على الحياة  

: تتضمن تلك الحاالتقد  
     نوبات قلبية
ر خطرة جّدًا    حوادث سي  

     حروق شديدة
)العظام المكسورة التي تخترق الجلد(    آسور شديدة في العظام   

     حّمى مرتفعة جدًا؛ تشنجات
     أعراض جلطة دماغية

 
:يمكن أن تكون العناية الطارئة ضرورية أيضًا في حاالت طارئة أقل خطورة  

     حروق خفيفة
     جروح تحتاج الى خياطة
)عندما ال تخترق العظام المكسورة الجلد(    آسور بسيطة في العظام   

     نوبات الربو
 

 أين استطيع الحصول على العناية الطارئة؟
.طوارىء في أقرب مستشفىالاذهب الى غرفة   

.اذهب الى هناك سواء آنت تملك تأمينًا صحي أو ال تملك  
 للقانون، على أغلب المستشفيات أن تقدم لك العالج عند حدوث طاريء طبي، سواء آان بإمكانك ان تدفع وفقًا

.الالفاتورة أو   
 

  مرآز لإلسعاف الفوريتتوّجه إلىفي الحاالت الطارئة االقل خطورة، بإمكانك أيضًا أن 
.سعاف الفوري تقبل عدة أنواع من التأمين الصحيمعظم مراآز اإل  

.إجراءات الدفع للذين اليملكون تأمينًا صحيتتفاوت   
 

سعاف فوري؟إطواريء في مستشفى، ومرآز الما هي أوجه األختالف في العناية الطبية بين غرفة   
.غرف الطواريء في المستشفيات هي للحاالت الطارئة الخطيرة جدًا  

.يمكن إدخالك للمستشفى في نفس الموقع عند الحاجة  
.موقع، إذا آنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية غرف عمليات في التوجد  
.ءىهم إلى غرفة الطوارؤ هناك ويمكن استدعاالطّب إختصاصيون ممن يمارسون يتوّفر  

.مستشفى مفتوحة ألربع وعشرين ساعة في اليومالغرفة الطواريء في   
 بأمكانك ان تدفع و لم يكن أويتحتم على معظم المستشفيات حسب القانون أن تقدم العناية الطارئة لك سواء آان

.الفاتورة  
 

.مراآز اإلسعاف الفوري ليست مرتبطة بالمستشفيات  
. لفترات عناية مطولةاستقبالك اليس بإمكانه  
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. غرف عملياتاليست لديه  
. إختصاصيونهاقد ال يتوفر لدي  

.قد ال تكون مفتوحة أربع وعشرين ساعة في اليوم  
.يكن باستطاعتك دفع فاتورة العالج بمعالجتَك، إذا لم مة ملزتكونقد ال   

.إجراءات الدفع متباينة  
 

؟)العناية الصحية غير الطارئة(ما هي العناية التي ليست للحاالت الطارئة   
:في الواليات المتحدة، العناية التي ليست للحاالت الطارئة هي  

.     العناية الروتينية  
.     العناية في الحاالت المرضية االعتيادية  

 
:تتضمن العناية الروتينية  
      الفحوص الجسدية
  المعافى- المعافى، والرضيع-     فحوص الطفل

      التطعيم
)ماموغرام، فحص نسبة السكر في الدم(     الفحوص المنتظمة   

 
:األمراض االعتيادية تتضمن  
      التهاب الحنجرة أو السعال

      حّمى
      أوجاع البطن
ذن     التهاب األ  

      طفح
)التواء الكاحل(     إصابة خفيفة   
       أوجاع الظهر

 
 أين باستطاعتي الحصول على عناية منتظمة؟
.يعتمد ذلك على ما إذ آان لديك تأمين صحي  

 
أين أذهب للحصول على عناية منتظمة؟. لدي تأمين  

:يمكنك الذهاب الى  
.أي شخص أو مكان يقبل بتأمينَك  

:وهذه تتضمن  
  ات األطباءعياد  •
  المستوصفات الصحية، بضمنها المراآز الصحية المحلية والعيادات في مخازن البيع بالمفرد• 

     المستشفيات•      
  

  اطلب مساعدة شرآة التأمين التي تتعامل معها للعثور على مراآز العناية الصحية
 

  أن أذهب؟ علّيليس لدي تأمين، اين يتوجب
:بإمكانك أن تستخدم  

  غرفة الطوارىء للعناية الطارئة •    
   العيادات، بضمنها العيادات المجانية والمراآز الصحية المحلية، التي تقدم خدمات مجانية أو بأسعار•    
  مخفضة للعناية الصحية المنتظمة     
   االجتماعية في منطقتَكات المواقع التي تقترحها دوائر الخدم•    
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:لخدمات األجتماعية إتصل بـللعثور على أقرب دائرة ل :لخدمات األجتماعية إتصل بـللعثور على أقرب دائرة ل   

1-800-552-3431 1-800-552-3431 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/ http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

  
 أو أو

  
211 : إتصل بـ 211 : إتصل بـ   

http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html 
  

  
 للمزيد من المعلومات راجع القسم المعنون:للمزيد من المعلومات راجع القسم المعنون:

"خدمات صحية مجانية أو بأسعار مخفضة     "  
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 أماآن تلقي العناية الصحية
 

أين بإمكاني الحصول على مساعدة؟. أنا مريض  
.هناك مواقع طبية مختلفة تقدم أنواعًا مختلفة من العناية أو الخدمات  

:وّجه لنفسك هذه االسئلة  
   أي نوع من المساعدة أحتاج؟   

     هل هذه حالة طارئة، أو أن بإماآاني الذهاب الى العيادة خالل ساعات الدوام 
 العادية؟

      هل لدي تأمين؟
؟الصّحي ي تأمينيغّطيهات اعيادال  من      أي  

      آم باستطاعتي أن أدفع؟
.عدة     سيساعدك هذا على معرفة أين يمكنك الحصول على المسا  

 
 المراآز الصحية المجتمعية

. تقدم الخدمات الصحية األساسيةالمجتمعية     المراآز الصحية   
.     يقدم بعضها أيضًا العناية باالسنان والرعاية الصحية السلوآية  

. على الدفعقدرته الخدمات ألي شخص يحتاج الى رعاية صحية بغض النظر عن تقّدم       
.لخدمات على ضوء ما تكسبه من أجور أو فيما إذا آان لديك تأمين تكلفة اتقدير     يتم   

    :          للعثور على مرآز صحي مجتمعي، إتصل بـ 
           جمعية فيرجينيا للرعاية الصحية المجتمعية

  Virginia Community Healthcare Association    
1-800-966-8272  

http://www.vacommunityhealth.org   
 

 عيادات األطباء والممرضين
.     هذه عيادات خاصة  

.ممرضاتأو      هنا بإمكانك رؤية أطباء وممرضين   
.ون العناية األولية وأخصائيو مقدممن هؤالء األطّباء والممرضين َمن هم          

.     من متطلبات هذه العيادات عادًة أن يكون لديك تأمين  
.أي طبيب يمكنك أن ترىاصة بك لمعرفة      إتصل بشرآة التأمين الخ  

 
 الخدمات الطارئة

..طفاء اإل موظفو سيارات األسعاف، والشرطة، ورجالي     الخدمات الطارئة ه  
"911 "  إسم     غالبًا  ما يطلق عليهم  

.من أي هاتف وفي أي وقت" 911"     يمكنك اإلتصال بـ   
.ن وجودك     معظم المكالمات ستبين لعامل البدالة مكا  

.، يجب عليَك أن تعطي عنوانَك"موبايل"     إذا آنت تستخدم هاتف خلوي   
.مجانًا" 911"     أجهزة التلفون العامة تمكنَك  من االتصال بـ   

 
 العيادات المجانية

.     تقدم المستوصفات المجانية العناية الطبية الجيدة مجانًا أو بتكلفة بسيطة  
.ًاال يملكون تأمينًا صحيالذين ذوي الدخل المحدود، و     هي مخصصة للناس من     
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.     في حاالت آثيرة ستحتاج الى موعد  
.     بعض المستوصفات المجانية لها أوقات محددة مخصصة الستقبال المرضى بدون مواعيد مسبقة  

:              للعثور على مستوصف مجاني إتصل بـ  
توصفات المجانية              جمعية فيرجينيا للمس  

Virginia Association of Free Clinics   
http://www.vafreeclinics.org   

 
               أو

 
               إتصل بدائرة الخدمات األجتماعية في منطقتك

:اعية إتصل بـ              للعثور على أقرب دائرة للخدمات االجتم  
                                                                                            1-800-552-3431   

                                                 http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 
   

               أو
 

        211:       إتصل بـ
     http://www.dss.virginia.gov./community/i_and_r/index.html  

 
 وزارات ودوائر الصحة

.شعب     وزارة الصحة تضمن صحة ال  
.     هناك دوائر صحية تابعة للوالية، والمقاطعة، والمدينة  

       
  بعض الخدمات الصحية تتضمن:

عيادات طبية مجانية او بتكلفة مخفضة        
                  تطعيمال      
فحص التدرن الرئوي        

فحص الحمل          
موانع الحمل        

      خدمات األمومة
االيدز/      مرض نقص المناعة  

     WIC  دبليو آي سي      
 

فرجينياوزارة الصحة في   
http://www.vdh.state.va.us/ 

      إعثر على الدائرة الصحية في منطقتك السكنية
http://www.vdh.state.va.us/HometwonHealth.htm  

 
      أو

 
:     إتصل بأقرب دائرة للخدمات االجتماعية  

:     لكي تعثر على الدائرة  
     1-800-552-3431  

http://www.dss.virginia.gov/localagency/  
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 المأوى
.                    أليام األخيرة قبل الوفاةارعاية المرض في الرعاية في المأوى هي         

. البيت في في المستشفى أوهذه الرعاية     يمكن ان تحصل على   
.رعاية على أن تشعر باالرتياحال هذه     تحرص   

 
 المستشفيات

.م العناية الطبية، والجراحية والصحة النفسيةتقّد     المستشفيات هي أماآن   
.     العناية هي للمرضى واألشخاص المصابين بجروح  

".شديدةال"     أحيانًا تطلق على العناية في المستشفى تسمية العناية الـ  
 

:     للعثور على مستشفى  
211  : إتصل بـ   

 http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html 
 أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني

 
        أو

 
        المعلومات الصحية لفرجينيا

                                                                                             Virginia Health Information    
1-877-844-4636  

http://www.vhi.org/hosp_consumers_home.asp  
 

 غرف الطوارئ في المستشفيات
.     تقدم غرف الطوارئ في المستشفيات  العناية لألمراض واالصابات الشديدة أو التي تشكل خطرًا على الحياة  

.     هي مفتوحة ليل نهار     
.ملزم بمعالجتك في حالة حدوث طارئ، سواء آنت تستطيع دفع التكاليف أم ال     معظمها   

:     بعض المشاآل التي تعنى بها غرف الطواري هي  
           حوادث السير السيئة

           آالم في الصدر
           نزيف حاد

            إصابة في الرأس
           نوبات أو تشنجات

)عدم القدرة على االستيقاظ(الوعي           فقدان   
 

  خطوط األزمات
  . للتحدث إلى أحد فورًا إذا آنت بحاجة بهاتصالاإل  يمكنك     هناك أرقام تلفونات
     . لحاالت االنتحار، والعنف العائلي، والمراهقين أرقامًا     تتضمن هذه الخطوط

. القانوني آمهاجر     لن تكون بحاجٍة إلعطاء اسمَك أو التحدث عن وضعك  
.     ليس هناك أية تكلفة لهذه الخدمات  

.األزماتيحتوي على قائمة بأرقام خطوط " المعلومات: المصادر"     قسم   
 

 مستشفيات األمراض النفسية
.مراض نفسيةألمصابين بل     هذه المستشفيات توفر العناية   

          أمثلة: 
          الكآبة

اج الثنائي القطب         تعكر المز   
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          الفصام
:للعثور على عيادة لألمراض النفسية  

مواد ستعمال البا واإلفراط    خدمات دائرة فيرجينيا لألمراض النفسية، والتخلف العقلي، 
.السامة  

Virginia Department of Mental Health, Mental Retardation and Substance 
Abuse Services         

1-800-451-5544  
http://www.dmhmrsas.virginia.gov/  

    أو
عية المحليا    إتصل بمجلس الخدمات الجم  

        http://www.vacsb.org/ourpeople_1.asp    
  http://www.dmhmrsas.virginia.gov/SVC-CSBs.asp  

" المؤسسات: المصادر "في آتاب    مدرجة   
 

 مستشفيات االمراض النفسية
.   توفر هذه المستشفيات العناية للمرضى النزالء المصابين بأمراض نفسية   

 
 عيادات صحية متنقلة

. الصحية المتنقلة العناية األوليةعيادات    توفر ال  
:    وهي تساعد    

          األشخاص الذين ال يملكون تأمينًا صحي
          األشخاص الذين ال يستطيعون دفع نفقات العناية

   أخرىة نقل جيدة تمكنهم من الوصول الى عيادسيلة وذين ال يملكون        األشخاص ال 
 

:للعثور على عيادة متنقلة، اتصل بـ  
 الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية

:    للعثور على أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة حيث تسكن، اتصل بـ  
      1-800-552-3431  

        http://www.dss.virginia.gov/localagency/  
 

      أو
 

211  :    إتصل بـ  
.     أو إسأل المستشفى المحلي في منطقتك  

 
 دور التمريض

. أو الداخليين العناية للمرضى المقيميندور التمريض     تقدم   
 ال        آما أنهمو     هي مخصصة للمقيمين المصابين بأمراض ولكن ليس الى درجة تدعو لوجودهم في مستشفى، 

.      يستطيعون السكن لوحدهم في البيت  
.دور التمريض     المسنون يشكلون المجموعة األآبر  في   

:دور التمريض  الذهاب إلى      بعض األمراض التي قد تستوجب  
)فقدان الذاآرة(          الخبل  

            آسر في عظام الحوض لدى شخص مسن
 

:بـ          إتصل   
           الدائرة المحلية للخدمات االجتماعية
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:          للعثور على أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها إتصل بـ  
1-800-552-3431  

                                                 http://www.dss.virginia.gov/localagency/  
211: ايضًا االتصال بـوبإمكانك                       

             أو استفسر من المستشفى المحلي في منطقتك
 

 مراآز إعادة التأهيل
.مراآز إعادة التأهيل تساعد المرضى على إستعادة مهاراتهم التي فقدوها نتيجة لمرض أو حادث   

:  بعض تلك الخدمات هي       
طة دماغية           تعُلم الكالم بعد االصابة بجل   
      خطير           تعُلم المشي بعد حادث سير

 
 العيادات الصحية في المخازن

.     العيادات الصحية في المخازن  تعتبر أشكاًال حديثة نسبيًا من عيادات العناية الصحية  
 (RediClinics, MinuteClinics)             مينوت آلينيكز أو رادي آلينيكز        وتطلق عليها أحيانًا تسمية 

.     وتقع هذه العيادات داخل المخازن  التي تحتوي على خدمات صيدالنية  
. ولمارت، وغيرها،سي في اس، ولغرينز:            أمثلة   

CVS, Walgreens and Wal-Mart, among others.  
      
. مراآز عناية طارئةليستهذه   

.     عادة يعمل فيها ممرضون ممارسون  
.للتشخيصلدم ول ات    يستطيع الموظفون تشخيص االمراض البسيطة ومعالجتها و إجراء فحوص   

.، وبامكانك التسوق أثناء االنتظارمن دون موعد مسبق     توفر هذه العيادات خدمات   
.عض انواع التأمينب     معظمها يقبل ب  

.زن لكنك ملزم بدفع أجور العناية     التحتاج الى تأمين للذهاب الى العيادات الصحية في المخا  
 

 مراآز العناية الطارئة
  من مستشفىًا، لكنها ليست جزءمن دون موعد مسبق  طارئة     تقدم عناية 

لذهاب إلى غرفة آفاية ل خطيرًا     تعالج المرضى الذين يحتاجون الى مساعدة فورية، لكن اصابتهم أو مرضهم ليس 
طوارئ في المستشفىال  

            أمثلة:
            حروق خفيفة

                       جروح تحتاج الى خياطة
)عندما التخترق الجلد(           آسور بسيطة في العظام   

            حمى
            إلتهاب األذن

آالم الشقيقة/           صداع  
تقيؤ/            اضطراب المعدة  

.ة من التأمين الصحيتقبل هذه المراآز انواعًا عديد  
.     تختلف إجراءات الدفع للذين اليمكون تأمينًا  
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 خدمات صحية مجانية وقليلة الكلفة
 

 
الدخل المحدودتفيد هذه الخدمات بشكل خاص االشخاص الذين اليملكون تأمينًا أو من ذوي   

 
 أين استطيع الحصول على خدمات مجانية أو باسعار مخفضة؟

 للعناية المنتظمة أو االمراض العادية: 
    عيادات مجانية•    
  عيةاعيادات المراآز الصحية الجم •    
  عيادات متنقلة •    

   بعض العيادات التابعة لوزارة الصحة•    
  لخدمات االجتماعية في منطقتك خدمات مقترحة من قبل دائرة ا•    
 

:      للعثور على أقرب دائرة للخدمات االجتماعية إتصل بـ  
          1-800-552-3431  

http://www.dss.virginia.gov/localagency/  
 

         أو
  

     211 : إتصل بـ      
http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html  

 
 للعناية الطارئة:

       غرف الطوارئ في المستشفيات
 

 ماهي العيادات المجانية؟
.تقدم العيادات المجانية رعاية صحية جيدة مجانية أو بكلفة قليلة  

 هذه العيادات هي لألشخاص المحدودي الدخل وبدون تأمين صحي.
.في حاالت عديدة، ستكون بحاجٍة إلى موعٍد مسبق  

 بدون موعد لرؤية المرضى القادمين  ا أوقات محددة بعض العيادات المجانية لديه
.مسبق  

.طلب منَك توضيحًا عن وضعَك القانوني آمهاجرِي نل  
 

.تختلف الخدمات وأوقات الدوام في العيادات المجانية حسب الموقع  
 
 

 ستوفر العيادات المجانية القريبة منَك بعض أو جميع الخدمات التالية:
      الرعاية الطبية

  أدوية الوصفات الطبية    
      العناية باألسنان

دعم مختبري/      دعم في المستشفى  
      رعاية للصحة النفسية
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 ما هي الوثائق التي أحتاج أن آخذها معي الى العيادة المجانية؟
.ليس لديهم تأمين صحيالذين تعالج العيادات المجانية فقط هؤالء األشخاص المحدودي الدخل و  

.لى الرعاية الصحية، إجلب معك وثيقة تبين آمية الدخل الذي تكسبهللحصول ع  
بالراتب) وصل(بيان :      مثال  

إذا آنت وألي سبٍب ال تملك وثيقة تبين آمية الدخل الذي تكسبه، ستعمل معَك العيادة لتحديد فيما إذا آان ممكنًا لك 
.رعايةالالحصول على   

 
  منزلي؟آيف أعثر على عيادة مجانية قريبة من

 جمعية فيرجينيا للعيادات المجانية
Virginia Association of Free Clinics  

http://www.vafreeclinics.org 
     للعثور على عيادة

http://www.vafreeclinics.org/find-a-free-clinic.asp  
 

 أو
 

 إتصل بدائرتك المحلية للخدمات األجتماعية
:ات األجتماعية اتصل بـ   للعثور على أقرب دائرة للخدم    

       1-800-552-3431  
http://www.dsc.virginia.gov/localagency/  

 
  أو

 
211 : اتصل بـ     

           http://www.dsc.virginia.gov/community/I_and_r/index.html  
  

للحصول على قائمة بالعناوين" المؤسسات: المصادر "آتابآذلك انظر في   
 

لمراآز الصحية المجتمعية؟ماهي ا  
.تقدم المراآز الصحية المجتمعية الخدمات ألي شخص يحتاج الى عناية بغض النظر عن قدرته على دفع التكاليف  

.وهي تعالج المراجعين المرضى  
.وفر العناية باألسنان والرعاية الصحية السلوآيةيبعضها أيضًا   

.ًى معافباآمله مجتمعوهي ترآز أيضًا على الحفاظ على ال  
.طلب منك توضيحًا عن وضعك القانوني آمهاجر ِيلن  

. صحّيًاأجور الخدمات تعتمد على مقدار الدخل الذي تكسبه، أو فيما إذا آنت تملك تأمينًا  
 

 الخدمات التي تقدم هي:
      رعاية الطبيب

      خدمات أشعة إآس
      خدمات مختبرية
)فحوص الطفل المعافىماموغرام، : أمثلة(     خدمات وقائية   

        اللقاحات
      المواصالت للخدمات الصحية

      إدارة الحالة
ينخصصمت     إحاالت الى   
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:     تقدم بعض المراآز الصحية المجتمعية أيضًا  

      العناية باألسنان
      العناية الصحية السلوآية

المقيمين     خدمات رعاية الطبيب للمرضى   
 

على مرآز صحة مجتمعي؟آيف أعثر   
 رابطة العناية الصحية المجتمعية في فيرجينيا

)الفيرجينيين(     العناية الصحية األولية لجميع سكان فيرجينيا   
            http://www.vacommunityhealth.org/  

     (804) 378-8801  
           دليل األعضاء

                                       http://www.vacommunityhealth.org/members.cfm     
 

:للحصول على قائمة بالعيادات قليلة الكلفة انظر  
".المؤسسات: المصادر"في قسم " دليل األعضاء لرابطة العناية الصحية المجتمعية في فيرجينيا     "  

 
 ماهي الوثائق التي أحتاج ألن آخذها معي الى مراآز الصحة المجتمعية؟

.جور الخدمات تعتمد على مقدار الدخل الذي تكسبه، أو فيما إذا آنت تملك تأمينًاأ  
.إذا آنت تملك تأمينًا، إجلب بطاقة التأمين، أو بطاقة مديكايد أو فاميس  

.دخولكإذا آنت ال تملك تأمينًا، إجلب وثيقة تبين مقدار م  
وصل باألجور:      مثال  

:قد تحتاج أيضًا الى  
تكهوية تحمل صور  

)وصل إستالم يبين عنوانك، مثل فاتورة الغاز أو الكهرباء: مثال(إثبات بعنوان ومحل اإلقامة   
 

 العيادات الصحية المتنقلة
.تقدم العيادات الصحية المتنقلة الرعاية األولية  

:وهي تساعد  
ًا     األشخاص الذين ال يملكون تأمينًا صحي  
ت العناية     األشخاص الذين ال يستطيعون دفع نفقا  

  نقل جيدة تمكنهم من الوصول الى العيادات االخرىسيلة  و الذين ال يملكون     األشخاص
.طلب منَك توضيحًا عن وضعَك القانوني آمهاجر ُيلن  

 
:لتحديد مكان عيادة متنقلة، اتصل بـ  

         دائرة الخدمات االجتماعية المحلية
  :هافيينة أو المقاطعة التي تعيش           للعثور على أقرب وآالة في المد

1-800-552-3431  
     http://www.dss.virginia.gov/localagency/   

 
 أو

 
211 :ــ اتصل ب  

 
.أو اسأل في المستشفى المحلي في منطقتك  
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 ماهي الوثائق التي احتاج ألن اخذها معي الى العيادة الصحية المتنقلة؟
مختلفة وآاالت يرهاالعيادات المتنقلة تد  

. الوثائق التي تحتاج الى أخذها معكتختلفقد   
:لكن في األقل، فأن من المستحسن أن تأخذ  

.     بطاقة تأمين، أو بطاقة مديكايد أو فاميس إذا آانت لديك واحدة  
.دخولك     وثيقة تبين مقدار م  

وصل باالجور:           مثال  
 

:قد تحتاج ايضًا الى  
 هوية تحمل صورتك

)وصل إستالم يبين عنوانك، مثل فاتورة الغاز أو الكهرباء: مثال(عنوان ومحل اإلقامة إثبات ب  
 

 وزارات ودوائر الصحة
.شعب     تضمن وزارات الصحة صحة ال  

.     هناك وزارات ودوائر في الواليات، والمقاطعات، والمدن  
. يطلبوا منك توضيحًا حول وضعك القانوني آمهاجرلن       
.اج العطاء رقم الضمان االجتماعي الخاص بك لكي تحصل على خدمات صحية تحتلن       

.خرىأ ألمور     قد يسألونك عن رقم الضمان لمساعدتهم في السجالت او   
".آال"تتردد عن قول       ال  
.لحصول على مساعدةعلى الن يؤثر في مقدرتك " آال "ك     قول  

 
 بعض الخدمات الصحية تتضمن:

ادات طبية مجانية أو باسعار مخفضة          عي  
           اللقاحات

           فحص التدرن الرئوي
           فحوصات الحمل

  موانع الحمل          
مومةلأل          خدمات   

)االيدز(          مرض نقص المناعة   
            دبليو آي سي

 
 وزارة الصحة في فرجينيا

http://www.vdh.state.va.us/ 
:         لتجد قسم وزارة الصحة في مدينتك  

       http://www.vdh.state.va.us/HometownHealth.htm  
           أو

:          اتصل بأقرب قسم للخدمات االجتماعية  
:          لتعثر على الدائرة  

1-800-552-3431   
      http://www.dss.virginia.gov/localagency/  

 
ي الوثائق التي أحتاجها ألحصل على خدمات وزارة الصحة؟ما ه  

.بعض خدمات وزارة الصحة مجانية  
.معظم الدوائر الصحية ستطلب شكال من أشكال الهوية  

 
.حسب مدخولكبعض خدمات وزارة الصحة  يجب دفع تكاليف  
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.برّمته المبلغ من الصفر الى تتراوح التكاليف  
.وصل بيان الراتب وبعض األوراق اإلضافية ستحتاج لجلب ،من أجل تلك الخدمات  

.إثبات بعنوان ومحل اإلقامة ليس مطلوبًا ولكنه قد يساعد في عملية التأهل للحصول على الخدمات  
 

.للحصول على معلومات عن الخدمات والوثائق المطلوبة، إتصل بدائرتك المحلية للخدمات االجتماعية  
 

 غرف الطوارىء في المستشفيات
.الطوارىء العناية  في حالة األمراض واالصابات الشديدة أو التي تشكل خطرًا على الحياةتقدم غرف   

.هي مفتوحة في النهار والليل  
.، سواء آان أو لم يكن بإمكانك أن تدفع التكاليفارئة الط الحاالتأغلبها يجب ان تفحصك في  

.سأل عن وضعك القانوني آمهاجرُت لن  
 

:غرف الطوارىءبعض المشاآل التي تعالجها   
      حوادث السير
الصعوبة في التنفس/      آالم الصدر  
      حّمى مرتفعة

      نوبات أو تشنجات
)عدم القدرة على االستيقاظ(     فقدان الوعي   

 
 للعثور على مستشفى

211 : إتصل بـ  
 أو قم بزيارة الموقع االلكتروني

http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html 
 

:أو  
 االستعالمات الصحية في فيرجينيا

1-877-844-4636 
http://www.vhi.org/hosp_consumers_home.asp 

 
هي الوثائق التي أحتاج أن آخذها الى غرفة الطوارىء في المستشفى؟ ما  

.غالبية غرف الطوارىء في المستشفيات ستفحصك ، سواء آان بحوزتك أية وثائق أو لم يكن  
. صحيح بشكل خاص إذا دخلت المستشفى بسيارة إسعاف أو آانت حالتك الطارئة تشكل خطرًا على حياتكهذا  

 
:طلب منك التالي ُيفقدرة، و خطأقّلإذا دخلت مباشرًة وحالتك المرضية   

 هوية تحمل صورتَك
   . هوية مدرسية،إجازة سياقة، هوية عمل: أمثلة   

.أو بطاقة فاميس، إذا آنت تملك واحدةبطاقة تأمين صحي أو بطاقة مديكايد   
. أن يكون لديك تأمينيضرورال  منليس  

 
غالبية غرف الطوارىء في المستشفيات يجب أن تعالجك في حال حدوث طارىء، بغض النظر عما إذا آان ... تذآر

. آنت قادرًا على دفع التكاليفإن لديك تأمين، أو  
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واليات المتحدة نظام العناية الصحية في الإستكشاف   

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 األشخاص الذين يقدمون العناية
 

 من هم األشخاص الذين يقدمون العناية؟
:ربما آنت معتادًا على رؤية هؤالء األشخاص من أجل العناية  

 أفراد العائلة، وخاصة الكبار في السن
 األطباء

 
.افتَكربما ال تحظى الممرضات باحترام آبير في ثق  

 
 في الواليات المتحدة، قد تعطى الرعاية من قبل:

)األطباء(الدآاترة   
   الطبيبيمساعد
نين الممارسيالممرض  

 الممرضون المسَجلون
نين المجازين العملييالممرض  
  الممرض السريرييمساعد

 
.الممرضون دورًا هامًا في العناية الصحية في الواليات المتحدة يلعب  

 
؟هي الفروقات ما  

 الطبيب أو الدآتور 
 يشخص ويعالج المرض واإلصابة

 يؤدي االجراءات الطبية
 يأمر باجراء فحوص
 يعطي وصفة بالدواء

 يحيلك الى اطباء آخرين
 يمكن أن يدخلك المستشفى
 يساعدك على البقاء معافى

 
 مساعد الطبيب

 يعمل تحت امرة الطبيب
 يشخص ويعالج المرض واإلصابة

 يعطي وصفة بالدواء
ما يساعد في شرح تعليمات الطبيبرب  

 
 الممرض الممارس
  الممرض المسَجل مستوى علم منمستوى علمه أعلى

طبيباليمكن أن يتولى تقديم الخدمة الصحية لك بشكل منتظم، مثل   
 يشخص ويعالج االمراض المعروفة والمستديمة، باستثناء بعض االمراض الخطيرة 

 يعطي وصفة باالدوية
  التأثير الذي يسببه المرض على حياتك وحياة عائلتك معالتعامليساعدك ب

  ما يتعلق بصحتكوعلى تلقينك فييرآز على ابقاءك معافى 
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 الممرض الُمسَجل
 بساعد االطباء، ومعاونيهم والممرضين الممارسين

 يساعدك في مخاطبة االطباء ومساعديهم
 ينظر في اعراض المرض ويساهم في  عالجك

قية األدويةبر ويعطي بيزرق اإل  
 يقوم بالتوعية في الشؤون الصحية والمرضية

 
 الممرض العملي المجاز

الممرض المهني المجازويطلق عليه إسم   
 يعطي معظم األدوية

 يقيس الحرارة وضغط الدم
 

 الممرض المعاون المرخص
عجزةيقدم المساعدة في المستشفيات ودور ال  

 يحمم المرضى في الفراش ويغّير االفرشة
  في اطعام المرضىيساعد

 يساعد في الحفاظ على المرضى من السقوط، والتقرحات الناجمة عن مالزمة الفراش وغير ذلك من المخاطر
 

هي العناية األولية؟ ما  
. العناية األولية هي العناية األساسية واالعتيادية المنتظمة  

. تشمل العناية الروتيتية والعناية في الحاالت المرضية العادية  
.عناية األولية تساعدك ايضًا على البقاء معافىال  

.يجب أن يكون لديك شخص يقدم لك العناية األولية  
 

 لماذا من المهم أن يكون هناك شخص يقدم لي العناية األولية؟
.هذا الشخص سيساعدك في استخدام النظام الطبي في الواليات المتحدة بشكل سليم  

 
 َمن الذي يقدم العناية األولية؟

:ة أطباء يمكن أن يقدموا العناية األوليةعد  
 الطبيب المنزلي

طبيب الباطنيال  
 طبيب األطفال 
)المختص بصحة النساء(الطبيبي النسائي / الطبيب المّولد  

 
 هل يمكن للممرضين أن يقدموا العناية األولية؟

.الممرض الممارس يمكن ان يقدم العناية األولية. نعم  
.لعائالت واالطفال والنساءيمكن أن يقدموا العناية ل  

 
ي؟ئاماهو األخّص  

.ي هو الطبيب الذي يقدم العناية عند اإلصابة بامراض معينةئاألخصا  
:ن همئييبعض االخصا  

 : يعالج مشاآل القلبطبيب القلب
 : يعالج مشاآل المعدة واألمعاءطبيب الجهاز الهضمي

 الجراح:  يجري جراحة عامة أو نوعًا محددًا من الجراحة
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ي دون أن أرى طبيب العناية األولية؟ئهل بامكاني رؤية االخصا  
ي ئ وسيحيلك مقدم العناية األولية الى اخصا،بعض أنواع التأمين تتطلب أن تقوم برؤية مقدم العناية األولية في البداية

.إذا تطلب األمر  
.راجع شرآة التأمين الخاصة بك للحصول على المعلومات  

 
ين يمكن أن أراهم عدا االطباء والممرضين؟هل هناك أشخاص آخر  

.هناك عدة انواع من مقدمي العناية في الواليات المتحدة. نعم  
:ممنه  

 أطباء األسنان
 أطباء العيون
 المعالج البدني

لنطقامعالج   
 طبيب نفساني

 العامل االجتماعي
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واليات المتحدة نظام العناية الصحية في الإستكشاف   

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 دفع نفقات العناية: التأمين
 

 آيف أدفع اجور العناية الصحية في الواليات المتحدة؟
 تتباين طريقة دفع أجور العناية في انحاء العالم العربي

.في بعض البلدان، قد يشتري الناس تأمينا خاصًا لتغطية معظم التكاليف  
.لة قد يحصلون على تأمين من خالل الحكومةموظفو الدو  

.في بعض البلدان، قد يحصل الناس على تأمين صحي بواسطة وظيفتهم  
.في العديد من البلدان، يجب على األشخاص التي ليس لديها تأمين بأن تدفع نفقات العناية بنفسها  

. قسم من التكاليف قبل أن يحصلوا على العناية    قد يضطّروا إلى دفع  
.في بعض البلدان، تدفع الحكومة تكاليف العناية الصحية آاملة  

 
.في الواليات المتحدة، يملك معظم السكان وليس جميعهم تأمين صحي لمساعدتهم على دفع التكاليف  

. يجب أن يدفعوا جزًء من تكاليف العنايةًا صحيًاحتى الذين يملكون تأمين  
 

 ماهو التأمين الصحي؟
.  شرآة تأمينهو اتفاق بينك وبين  
.تأمين" بوليصة"أو " سند"هذا اإلتفاق يسمى   

.سند التأمين عن" أقساط"عليك بموجب اإلتفاق أن تدفع للشرآات رسومًا شهرية أو  
 

 أين يمكنني أن أحصل على تأمين؟
:هناك ثالث طرق رئيسية للحصول على تأمين  

 •     من خالل وظيفتك
  مباشرة من شرآة تأمين  •   

من   •     خالل الحكومة
 

 آيف يمكنني أن أحصل على تأمين من خالل وظيفتي؟
.في الواليات المتحدة يأتي التأمين مع العديد من الوظائف  
.    تعتبر هذه من أآثر الطرق شيوعًا للحصول على تأمين  

.بعض أصحاب العمل يدفعون األقساط آاملة  
.ع الجزء اآلخر منهمعظم أصحاب العمل يدفعون جزءًا من القسط وعليك أن تدف  
.غالبًا ما يخصم أصحاب العمل جزءك من القسط من معاشك  

 
 آيف يمكن أن أحصل على تأمين خاص؟

.عدد قليل من الناس تأمينًا خاصي يشتر  
.يحصلون عليه من شرآة التأمين مباشرة  

.يكون هذا التأمين غاليًا ويغطي خدمات أقل  
.ينعليك أن تتقدم بطلب للحصول على هذا التأم  

.يجب أن تتوفر فيك شروط صحية معينة  
 

مكاني شراءه؟إماذا أفعل إذا لم أستطع الحصول على تأمين من خالل صاحب العمل أو ليس ب  
.قد يكون باستطاعتك الحصول على مساعدة من والية فرجينيا أو حكومة الواليات المتحدة  
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.عليك أن تتقدم بطلب للحصول على هذا التأمين  
. معينةشروط عندكيجب أن تتوفر   

:إقرأ فصل      
"الحكوميةالمساعدة : دفع نفقات العناية"           

  أو إتصل بقسم الخدمات اإلجتماعية في منطقتك    
:لتجد أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها            

1-800-552-3431           
http://www.dss.virginia.gov/localagency/          

 
  علىماذا أفعل إذا لم أآن أملك تأمينًا صحي وال أستطيع الحصول

 مساعدة الوالية أو الحكومة الفدرالية؟
.عليك أن تدفع تكاليف العناية  

:إقرأ فصل       
"بال تأمين: دفع نفقات العناية"           

"العناية الصحية المجانية أو قليلة الكلفة"          
أو إتصل بقسم الخدمات اإلجتماعية في منطقتك       

:لتجد أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها  
1-800-552-3431 

http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 
  االجتماعية في المستشفىأو استفسر من موظف الخدمات

 
 ماهي التكاليف التي يغطيها التأمين الصحي؟

.التأمين يدفع جميع تكاليف العناية الصحية الخاصة بك أو جزًء منها  
  .الشرآة سوف تدفع للشخص الذي قام بمعالجتك      

 
: دفع تكاليفعلىالتأمين سوف يساعدك   

مواعيد الطبيب، والمعاون الطبي والممرض       
فاتورة المستشفى       
الفحوص الطبية       
   األدوية     

 
:بعض انواع التأمين تغطي ايضًا تكاليف عناية أخرى  

 أمثلة
 العالج البدني

 العالج التقويمي
 عالج النطق

 األدوات الطبية
 

 ما الذي يتوجب علي أن أدفع تكاليفه؟
. من تكاليف العناية بكًامعظم شرآات التأمين ستدفع جزء  
.عليك ايضًا أن تدفع الجزء المتبقي  

".الدفع المشترك"ويطلق على هذا الجزء تسمية        
. زيارتكخاللربما يتحتم عليك أن تدفع        

 
. شرآة التأمين بالدفعأ أن تدفع مبلغًا سنويًا قبل أن تبدقد يتحّتم عليك أيضًا  

  ".استقطاع "هذاويسمى      
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.كاليف األخرىقد تتحمل مسؤولية دفع بعض الت  
".أقصى دفع من الجيب"معظم أنواع التأمين لها   

.هذا هو أآثر ما يجب عليك أن تدفعه في سنة واحدة  
 

 ماذا لو أنني ال أعتقد أنني أستطيع دفع فاتورتي؟
".الطب البديل"الخدمات التي يقدمها المعالجون التقليديون قد تسمى  

.ليديين أو الطب البديلمعظم أنواع التأمين التدفع للمعالجين التق  
.استفسر من شرآة التأمين الخاصة التي تتعامل معها  

 
. تحدث مع الطبيب أو المستشفى إذا آنت قلقًا بشأن دفع فاتورتك  

اسأل فيما إذا آانت هناك خطة للمساعدة المالية تمكنك من الدفع، وإحصل 
.على نسخة منها  

. في وقت معيناسأل فيما  إذا آانت الكلفة أقل عندما تدفع  
.اسأل إذا آنت تستطيع الدفع على شكل اقساط شهرية  

اسأل إذا آنت مؤهًال للحصول على المساعدة الحكومية أو غيرها من 
.المساعدات  

 
سياسات العناية الخيرية في فرجينيا: للمزيد من المعلومات   

http://gunston.doit.gmu.edu/chpre/individualresources.html 
 

 هل يمكن للتأمين أن يتوقف؟
.يمكن للتأمين أن يتوقف. نعم  

 
:بعض األسباب التي قد تؤدي الى توقف تأمينك  

   في نفس الوظيفة أو المجموعة  ما عْدَت•    
  ين من خالل الحكومةأم مؤهًال للحصول على التما عدت وزاد مدخولك  •    

  •       التحتاج اليه بعد اآلنتأمينك آان لشأن
 أمثلة:

.على أن يدفع تكاليف حالة طوارئ واحدة) المساعدة الطبية الحكومية( يوافق المديكايد  
.عندما تنتهي الحالة الطارئة، تتوقف المساعدة الطبية       

.تحصل على المديكايد ولكنك التكمل  المراجعة السنوية المطلوبة  
 

ات إضافية؟أين بامكاني أن أحصل على معلوم  
.عند صاحب العمل  

 قسم الخدمات االجتماعية في منطقتك
:لتجد أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها إتصل بـ  

1-800-552-3431 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

 موظف الخدمات االجتماعية في المستشفى
Insure MoreVirginians (http//www.insuremorevirginians.org) 

 
 للحصول على مصادر معلومات إضافية، أنظر في الفصول التالية:

"معلومات: مصادر"  
"مؤسسات: مصادر"  

 
 

27 



  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 دفع نفقات العناية: المساعدة الحكومية
 
 
 

والية فرجينيا التقوم باإلبالغ عن االشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو يحصلون على خدمات من خالل المديكايد، 
 وفاميس مامز وفاميس بالس أو فاميس.

(Medicaid, FAMIS MOMS, FAMIS Plus or FAMIS)  
 
 

 ماذا أفعل إذا لم أحصل على تأمين من خالل صاحب العمل؟
.ك الحصول على مساعدة من والية فرجينيا أو حكومة الواليات المتحدةقد يكون باستطاعت  

 
هو التأمين الصحي المتاح من خالل والية فرجينيا أو حكومة الواليات المتحدة؟ ما  

.هناك عدة برامج حكومية يمكن أن تكون أنت  أو عائلتك مؤهلين لها  
 
 

 Medicare  مديكير
.ر أو لديهم نوع من اإلعاقةثأو اآ 65تأمين صحي فدرالي للذين أعمارهم   

.المديكير يدفع التكاليف إذا آنت مريضًا أو مصابًا  
 

).مثل الفحوص البدنية(المديكير اليدفع للعناية الروتيتية   
 

:للحصول على معلومات إتصل بـ  
1-800-633-4227 

http://www.medicare.gov 
http://www.cms.hhs.gov/home/medicare.asp 

 
 

  Medicaid   مديكايد  
 تأمين صحي للبعض من ذوي الدخل المحدود والعائالت التي تقع ضمن مجموعات معينة

 
  أغسطس/ من شهر آب22األشخاص البالغين الذين لديهم إقامة دائمة وأتوا الى الواليات المتحدة قبل • 

.صلوا على مديكايد إذا توفرت فيهم شروط معينة،يمكن ان يح1996  
 

أغسطس/ من شهر آب22األشخاص البالغين الذين لديهم إقامة دائمة وأتوا الى الواليات المتحدة في   •  
. أو بعد ذلك يمكن ان يحصلوا على مديكايد1996  

.قضوا في الواليات المتحدة مدة خمس سنوات أو أآثر    يجب أن يكونوا قد   
  .أن تتوفر فيهم شروط معينةجب     ي

 
 

.إذا آنت تحصل على إعانة من خالل المديكايد، يجب عليك أن تكمل المراجعة السنوية آل عام  • 
.إذا لم تلتزم بذلك، سوف تقطع اإلعانة  

28 



  
:لمزيد من المعلومات عن المديكايد إتصل بـ  

تي تسكن فيهادائرة الخدمات االجتماعية المحلية في المدينة أو المقاطعة ال  
:لتجد أقرب وآالة  

1-800-552-3431 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

 
 
 

حتى إذا لم تكن مؤهًال للحصول على تغطية مديكايد آاملة، يمكن أن تتأهل للحصول على خدمات المديكايد : مالحظة
.لتغطية الطوارئ  

 
 فاميس مومز

FAMIS MOMS 
.في والية فرجينيا للنساء الحوامل ولمدة شهرين بعد الوالدة) مديكايد(المساعدة الطبية   

:للحصول على فاميس مومز، يجب عليِك  
  ،أن تكوني حاليًا غير مؤَمنة  •  
   يومًا قبل الوالدة،60أن تحصلي على إقرار طبي بالحمل أو تكوني في فترة الـ   •  
  جينيا، فرانأن تكوني من سك  •  
  أن تكوني مواطنة أميرآية، أو  مهاجرة شرعية مؤهلة،  •  

   •   مشمولة بخطة صحية لموظفي الدولة،أال تكوني
  تنطبق عليك تعليمات دخل العائلة  ويجب أن •  

 
:للمزيد من المعلومات إتصل بـ  

1-866-873-2647 
http://www.famis.org  

 
 إن المرأة الغير مؤهلة لفاميس مومز قد تكون مؤهلة لمديكايد من أجل النساء الحوامل أو مديكايد للخدمات الطارئة

 
: إتصل بـ عن مديكايدللمزيد من المعلومات  

 دائرة الخدمات االجتماعية المحلية في المنطقة أو المقاطعة التي تعيش فيها
:لتجد أقرب دائرة  

1-800-552-3431 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

 
 فاميس بالس

FAMIS PLUS  
.في والية فرجينيا لألطفال) مديكايد(المساعدة الطبية   

 يمكن أن يكون هؤالء األطفال قد حصلوا مسبقًا على نوع من التأمين
 

 ن أن يكونوا مؤهلين للحصول على مديكايداألطفال الذين دخلوا الواليات المتحدة بغض النظر عن الموعد يمك •
  اعتمادًا على وضعهم آمهاجرين

 
  يؤثر وضع الوالدين آمهاجرين على قدرة الطفل في الحصول على فاميس بالس ال •
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:للمزيد من المعلومات إتصل بـ  
1-866-873-2647 

http://www.famis.org 
  

 فاميس 
FAMIS  

.في والية فرجينيا لألطفال الذين اليملكون تأمينًا) مديكايد(دة الطبية المساع  
.إن وضع األهل القاوني ال يؤثر على قدررة الطفل على حصوله على فاميس  

:للمزيد من المعلومات إتصل بـ  
1-866-873-2647 

http://www.famis.org 
  
 

 فاميس وفاميس بالس يغطيان
 زيارات الطبيب

 العناية الطارئة وفي المستشفى
  والرضيع المعافىىفحوصات الطفل المعاف

 زرق األبر
 وصفات األدوية

 فحوص مختبرية  واشعة أآس
 العناية باألسنان والنظر
 العناية الصحية النفسانية

...والمزيد  
 
 

والية فرجينيا ال تقوم باإلبالغ عن االشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو يحصلون على خدمات من خالل المديكايد، 
 وفاميس مومز وفاميس بالس أو فاميس.

 
لتحديد ما إذا آنت مؤهًال للحصول على مديكايد أو فاميس أو فاميس بالس أو فاميس مومز، أم لم تكن مؤهًال، 

 إتصل بدائرة الخدمات االجتماعية المحلية في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها.
 

:أقرب دائرة خدمات اجتماعية في منطقتك إتصل بـ لتجد   
1-800-552-3431 

http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 
 

 
 تعويضات العمال

تأمين صحي فدرالي يساعدك أو يساعد عائلتك عند حدوث إصابة أو موت عرضي أثناء 
.العمل  

 
:للمزيد من المعلومات، إتصل بـ  

 مفوضية تعويض العمال في فرجينيا
1-877-664-2566 

http://www.vwc.state.va.us/ 
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 إعانات المحاربين القدامى
 هو التامين الصحي الفدرالي الذي يوفرالعناية لألشخاص الذين خدموا في الجيش األميرآي

  
:للمزيد من المعلومات إتصل بـ  

المحاربين القدامي في الواليات المتحدةوزارة شؤون   
http://www1.va.gov/health/ 

:معونات العناية الصحية  
1-877-222-8387 

 
 آيف يمكنني أن أحصل على تأمين حكومي؟

.في معظم الحاالت، عليك أن تتقدم بطلب لتحصل علىالتأمين  
 

. معينةشروط عندكيجب أن تتوفر   
 

".إستحقاق"أو " تأهل" تصادف بعض المصطلحات مثل قد  
.، يمكن أن تحصل على تأمين"تستحق"أو " مؤهًال"إذا آنت   

 
 للتأآد ما إذا بإستطاعتك الحصول على تأمين:

.يتوجب عليك أن تجيب على عدد من األسئلة أو أن تملي إستمارات  
".تقديم طلب"تسمى هذه االجراءات   

  . هويتك ُيطلب منك أن تثبتقد  •
  . يطلب منك أن تبين قانونيًا أنك داخل الواليات المتحدةقد  •
  . يطلب منك أن تبين الجهة التي تعمل لهاقد  •
  . يطلب منك التعريف بالمبالغ التي تحصل عليهاقد  •
  . يطلب منك أن تجيب على أسئلة تتعلق بصحتكقد  •
 

 هل يمكن أن يتوقف تأميني؟
.كيمكن أن يتوقف تأمين. نعم  

 
:بعض األسباب التي قد تؤدي الى أن يتوقف تأمينك  

  تستحق االستمرار في التأمين أنت تكسب مبلغًا أآبر من النقود وال  •
  الغرض من تأمينك آان لتقديم المساعدة لك، والتي لم تعد تحتاجها  •

 أمثلة:
.المديكايد يوافق على أن يدفع لحالة طارئة واحدة  

.الطارئة، يتوقف المديكايدوعندما تزول الحالة       
. تكمل المراجعة السنوية المطلوبةلكنك الوأنت تحصل على المديكايد   
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 مقيم في الواليات المتحدة بشكل غير قانوني

لست حامالً  
حالة  وليست
ةطارئ  

هل أنتِ 
 حامل؟

؟مقيم في الواليات المتحدة بشكل قانوني  

 هل لديك وثائق؟
نسخة من بطاقة الهجرة: مثال  

آالنعم

ا إتصل به  دائرة الخدمات اإلجتماعية لمنطقتك أوإذهب الى
)800 (552 -3431لتجد دائرة الخدمات المحلية إتصل    

:أو إقرأ  
htpp://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

:إذا لم يكن لديك وثيقة ولكنك تستطيع إثبات َمن تكون  
هوية تحمل صورتك: مثال  

ع معرفة وضعك دائرة الخدمات اإلجتماعية المحلية تستطي
 القانوني آمهاجر

ائرة الخدمات اإلجتماعية أن تقرر فيما إذا يجب على د
)تستطيع الحصول(آنت تستحق   

). العناية الصحية لذوي الدخل المحدود(على مديكايد 
:قد تحصل على مديكايد إذا آنت  

ضمن مجموعة تحصل على مديكايد. 1  
ضرير، أو عاجزأو حامل، أو طفل، أو مسن، : مثال  

 و
التكسب دخًال آافيًا. 2  

 أو / وإذا آنت أنت
 تستحقون  عائلتك

:مديكايد  
سترسل دائرة مديكايد 

.لكم رسالًة  
سيستلم العديد منكم هذه 

. يومًا45الرسالة خالل   
إذا قدمت طلبًا آمقعٍد عن 

 العمل، ستستلم
.ومًا  ي90الرسالة خالل 

للمديكايد ستستلم بطاقتك 
  أياٍم10بعد 

ن استالمك لرسالتَك

عائلتك ال  أو / وإذا آنت أنت
:تستحقون مديكايد  

ستخبرَك الرسالة أنك ال تستطيع 
ولكنَك. الحصول على مديكايد  

تغير   تحصل على مديكايد إذاقد
.وضعَك

د يمكنَك الحصول ق
.على مديكايد طارىء  

إصابات خطيرة : أمثلة
.في الرأس، أو ديلزة  

 أو إتصل ،لىإإذهب 
بدائرة الخدمات 
 اإلجتماعية
.المحلية  
:إتصل بـ  

(800) 552-3431 
:أو إقرأ  

http://www.dss.
virginia.gov/loca

lagency/ 

عمن  
ربما تتمكنين من 
الحصول على 
 مديكايد

. لغرض الوالدة
لى إ يذهبإ
.مستشفىال  

 أحد أطلبي
العاملين 

 اإلجتماعيين
:إتصلي بـ  

(800) 552-
3431 
:يأو إقرأ  

http://www.ds
s.virginia.gov
/localagency/ 

في حال تغطية 
نفقات المخاض 
 والوالدة،

ن تغطية نفقات إف
مين للرضيع تأال

 ستتم
بشكل أوتوماتيكي 

  عام واحدةلمد
دون الحاجة (

)طيلتقديم طلب خ  

 آال
التستطيع 

الحصول على 
 مديكايد

أبحث عن عيادة 
صحية بالقرب 
.من منزلَك  

211: إتصل بـ  
:أو اقرأ  

http://www.
vaiandr.com 

أبحث عن عيادة صحية 
.بالقرب من منزلَك  

211: إتصل بـ  
:أو اقرأ  

http://www.vaiandr.com م

هل هذه حالة 
 طارئة؟



  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 دفع نفقات العناية: بال تأمين
 

  الحصول على تأمين فدرالي أو من الوالية؟أستطيعماذا أفعل إذا لم يكن عندي تأمين وال 
.يجب عليك أن تدفع تكاليف العناية  

.العديد من االطباء سيمتنعون عن رؤية المرضى الذين اليملكون تأمينًا صحيًا  
:هم تأمين، بكلفة قليلة أو مجاناًَهذه هي بعض األماآن التي يمكن أن تقبل مرضى ليس لدي  

  العيادات المجانية  •
  العيادات المتنقلة  •
  المراآز الصحية المجتمعية  •
  بعض العيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة  •
 

.بعض العيادات ستطلب منك أن تدفع وفقًا لما تكسبه  
".المقياس اإلنزالقي لألجور"ويسمى هذا   

 
 لتجد عيادة:
ف الخدمات االجتماعية الذي  تتصل به أو دائرة الخدمات االجتماعية المحلية إسأل موظ  
211 :إتصل بـ  
   إلى الموقع اإللكترونيأو  أنظر

http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html 
 

  أن ادفع فاتورتي؟ي ليس بامكانهماذا إذا آنت اعتقد أن
.تحدث مع الطبيب أو المستشفى إذا آنت قلقًا بشأن دفع فاتورتك  

.نك من الدفع، وإحصل على نسخة منهاما إذا آانت هناك خطة للمساعدة المالية تمّك اسأل في  
.ما  إذا آانت الكلفة أقل عندما تدفع في وقت معين اسأل في  

.اسأل إذا آنت تستطيع الدفع على شكل اقساط شهرية  
.ة أخرى مساعديةنت مؤهًال ألاسأل إذا آ  

 
 أين باستطاعتي أن أحصل على المزيد من المعلومات؟

 دائرة الخدمات االجتماعية المحلية
 لتجد أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها

1-800-552-3431 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

مات االجتماعية في المستشفىموظف الخد  
http://InsureMoreVirginia.org 

 
 للحصول على معلومات إضافية، راجع الفصل المعنون:

"الخدمات الصحية المجانية أو قليلة الكلفة"  

"معلومات: مصادر"  
 

"مؤسسات: مصادر"  
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

لمغتربينللمهاجرين، والالجئين، وا  
 
 تحديد موعد     
 

 
يجب علي أن ازور عيادة الطبيب أو المستوصف، ما الذي يجب أن 

 أفعله؟
. على تحديد موعد بسرعةًاتعودم قد تكون  

 
.في الواليات المتحدة، قد يتحتم عليك االنتظارللحصول على موعد  

.عليك أن تتصل بعيادة الطبيب أو المستوصف لهذا الغرض  
. سيحددون لك موعدًا على أساس درجة مرضك،انفي معظم األحي  

 
 ماهي الوثائق التي أحتاج الى أن آخذها معي؟

.استفسر من عيادة الطبيب أو المستوصف عن الوثائق التي تحتاج الى أخذها معك  
 

.بشكل عام، ربما تحتاج الى أخذ الوثائق التالية  
 

 إذا آنت تملك تأمينًا إحمل معك:
  بك، بطاقة المديكايد أو فاميسبطاقة التأمين الخاصة
 هوية تحمل صورتك

إجازة السياقة، هوية العمل، الهوية المدرسية: مثال      
.الحتمال أن تدفع جزًء من التكاليف) آرديت آارد(نقود ، أو دفتر صكوك أو بطاقة اعتماد من البنك   

 
 إذا لم تكن تملك تأمينًا:

  تملك هذا اإلثبات، إذا آنَتما ُيثبت أنك تعمل أو أن لك دخل
وصل استالم االجور:  مثال      

 هوية تحمل صورتك
إجازة السياقة، هوية العمل، الهوية المدرسية: مثال      

 
 ما يثبت عنوانك

    فاتورة تحمل عنوانك، آفاتورة الغاز أو الكهرباء: مثال    
.ل أن تدفع التكاليفالحتما) آرديت آارد(نقود ، أو دفتر صكوك أو بطاقة اعتماد من البنك   

 
.العديد من االطباء والمستشفيات قد يطلبون رقم الضمان االجتماعي  

.لست بحاجة لتقديم رقم الضمان االجتماعي لألطباء أو الممرضين الخصوصيين  
 

 لماذا يجب علّي أن أحدد موعدًا؟
.ها مع المريض يقضونمحددةاالطباء والممرضون في الواليات المتحدة يخصصون عادة فترة زمنية   
.وهم عادة ما يرون مريضًا قبل رؤيتك مباشرة وواحدًا آخر بعد أن يروك  

 
هي المدة التي يستغرقها الموعد مع الطبيب؟ ما  

.يعتمد هذا على السبب الذي ذهبت من أجله الى الطبيب  
.يمكن أن يستغرق الموعد فترة التتجاوز خمس عشرة دقيقة  
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حدد؟هل يجب أن أآون في الموعد الم  
.من المهم أن تلتزم بالوقت المحدد لموعدك  

.إذا تأخرت، قد ال يراك الطبيب وربما عليك أن تدفع األجر  
 

لذي يجب أن أقوله عندما أحدد موعدًا؟ اما  
.أعط أسمك ورقم هاتفك  

).أشرح ما تشعر بأنه على غير ما يرام.(علن عن أعراضكأ  
.وضح نوع التأمين الذي تملكه  

.أجب على األسئلة بأفضل ما يمكنك  
 

.من المهم أن أرى طبيبًا من نفس جنسي  
.معظم المرضى في الواليات المتحدة يرون طبيبًا  من آال الجنسين  

. رؤية طبيبًا أو طبيبةيحددون ما إذا آانوا يريدونلكن بعض المرضى  في الواليات المتحدة   
. شخص من جنسك نفسهربما ترغب أو تحتاج للحصول على العناية من  

.إذا آانت هذه رغبتك، أطلب طبيبًا أو طبيبة عندما تحدد موعدًا لك  
.معظم الدوائر الصحية  على دراية بهذه األمور وسيحاولون مساعدتك  

 
.طلب منك أن تمأل استمارات أثناء زيارتك األولىتمعظم الدوائر س  

:االستمارات قد تستفسر عن األشياء التالية  
.ن أو أشكال الدفع التأمي    
  .األمراض واإلصابات التي تعرضت لها في الماضي   
.األمراض واإلصابات الحالية     
  .األدوية التي تتناولها   

.اإلستمارات قد تسأل عن رقم الضمان االجتماعي الخاص بك  
لشرآات التأمين أنت لست بحاجة لتقديم رقم الضمان االجتماعي لألطباء أو 

.الخصوصية  
 
اذا أفعل إذا احتجت الى مساعدة لملء االستمارات؟م  
.خبر موظف أو موظفة اإلستقبال بأنك تحتاج الى مساعدةأ  

. على شخص يمكن أن يفيدكون لكعثرسي  أوسيقوم هو أو هي بمساعدتك  
.إذا آانت العيادة تستعين بمترجم لك، يمكن للمترجم أن يساعدك من خالل قراءة االستمارات لك  
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 رؤية الطبيب او الممرض
 

 ما الذي يمكن أن اتوقعه من الطبيب أو الممرض؟
.مصدر عّلتكفورًا عن  ربما آنت معتادًا على أن يخبرك الطبيب  

. يمكنربما ترغب في الحصول على األدوية بأسرع ما  
.هذا آله  يمكن أن ُينجز في زيارة واحدة  

 
. سيسألك الطبيب مجموعة من األسئلة وربما يجري لك بعض الفحوصات البسيطة في العيادة،في الواليات المتحدة  

.ربما يرسلك الطبيب أو الطبيبة الى مختبر طبي أو عيادة أخرى إلجراء المزيد من الفحوصات  
. العلة والعناية المتوفرة بالمعلومات عنسيزودك الطبيب أو الطبيبة   

.أآثر من مرة لمعرفة  العلة قد يتحتم عليك أن ترى الطبيب أو الممرض  
.ك أدوية خالل الزيارة األولىنقد ال يعطو  

 
م .قد يرغب الطبيب في معرفة ما يتعلق بصحتك العامة  

.سيسألك الطبيب أو الطبيبة عن أعراضك  
 أية أدوية، إضافة الى سؤالك عن آميتها أخذنت ت عما إذا آأو تسألكسيسألك 

.وطريقة تناولها  
     يتضمن ذلك األدوية التي يمكن شراؤها دون وصفة طبية واالعشاب أو 

.تأخذهاالوصفات العالجية المنزلية األخرى التي        
).األسبرين، وأقراص الكالسيوم: مثال          (  

.يومآّل فعله قد يسألك الطبيب أو الطبيبة عما ت  
)ماهي أنواع األطعمة التي تأآلها؟ هل تمارس التمارين الرياضية؟: مثال          (  

.قد يسألك عن صحة بعض أفراد أسرتك  
 

 لماذا يسأل الطبيب آل هذه األسئلة وال يتخذ قرارًا في الحال؟
.ربما آنت معتادًا على أن األطباء يصفون لك األدوية أثناء زيارتك  األولى  

 
.علةاألطباء في الواليات المتحدة يطرحون األسئلة لغرض تحديد موضع ال  

. معرفة ما هي العلةعلىيستخدم األطباء أيضًا الفحوص الطبية لمساعدتهم   
. أو أن يصفوا لك دواًء في الزيارة األولىعن عّلتكقد اليستطيعون أن يخبروك   
  .ساؤالتكجيب عن آّل ت وسي لك األموراطلب من الطبيب أن يوضح

 
ب؟يهل يجب علّي أن اج. أشعر باالرتياح للرد على آل هذه األسئلة الشخصية ال  

. بعض األسئلةنيمكنك أن تخبر الطبيب بأنك الترغب في اإلجابة ع  
.المعلومات التي يحتاجون اليهاعن سيخبرك هو أو هي   

 
 ما الذي يتوقعه الطبيب أو الممرض مني؟

.اء بعض المعلومات الشخصيةقد ال تشعر باالرتياح العط  
.ربما آنت معتادًا على االستماع، ثم اتباع التعليمات بدقة  

 
. ويرغبون في أن تتعاون معهم منكفي الواليات المتحدة يتوقع االطباء والممرضون  

.     أنتم فريق  
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:وُيتوقع منك  
   مواطن الخلل في صحتك إلىأن تؤشر •
   أن تجيب على األسئلة على أحسن وجه •
   أن تطرح األسئلة وتستمع الى األجوبة •
  أن تتخذ القرارات حول ما يجب عمله •
 

. األسئلة، أخبر الطبيب بذلكن اإلجابة عفيإذا لم  تشعر باالرتياح   
 

.مسؤول عن صحتكال أنت ،تذآر  
 

 آيف لي أن أخبر الطبيب عن اعراضي؟
. في الواليات المتحدةتكون على دراية بالكلمات التي تستخدم لشرح األعراض قد ال  

. في جسمكمختلفة  أنها أوعّلة أن بها تشعرسترغب في أن تخبر الطبيب عن االشياء التي   
 أمثلة:

 معدتي تؤلمني
يؤلمنيصدري   

 لدّي مشاآل في التنفس
 آنت اتقيأ

 عندي حّمى
 تزدادوستحتاج أيضًا الى التحدث عن الوقت الذي بدأت فيه هذه األعراض وفيما إذا آانت 

.اًًسوء  
 

 آيف لي أن أعلم ما هو أفضل شئ يجب القيام به؟
سئلةاألإطرح   

.هذه هي الطريقة لمعرفة مرضك وآيفية عالجه  
.من الشائع جدًا في الواليات المتحدة طرح األسئلة على الطبيب أو الممرض  

.بعض األطباء قد يبدون مستعجلين  
.التدع ذلك يمنعك من طرح األسئلة  

!ألسئلةالتتخوف من طرح ا  
 

هل يجب علَي أن أفعل ذلك؟. طلب مني طبيبي أن أعود  
.قد ترغب في أن تحصل على العالج منذ الزيارة األولى  

.ترغب في أن ترى الطبيب مرة أخرى قد ال  
 

.غالبًا ما يطلب األطباء في الواليات المتحدة من المرضى العودة في موعد الحق  
.ى ذلك بالمتابعةيسّم        

.أن تلتزم بالموعدمن المهم   
وهذا يضمن أن تتماثل للشفاء  وأن التمرض مرة . المتابعة تسمح للطبيب بمعرفة فيما إذا آان العالج فعاًال أم ال

.أخرى  
 

هل يجب أن استمر في أخذ الدواء الى أن ينتهي؟. طلب مني طبيبي أن أتناول دوائي آله، لكنني أشعر بتحسن  
.اء آله، فمن المهم أن تفعل ذلكإذا أخبرك الطبيب أن تأخذ الدو  

.إذا توقفت عن أخذ الدواء، فربما لن تتعافى  
.أخرىوقد تمرض مرة   

 
.ماذا لو لم أآن أرغب في تناول الدواء الذي طلب الطبيب مني أن اتناوله  

.قد ال يحبذ دينك تناول األدوية  
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.أخبر طبيبك  
.أو سيجد طريقة أخرى لمساعدتكسيشرح لك هو أو هي  لماذا من المهم أن تتناول الدواء،   

 
 ماذا أفعل إذا آنت ال أثق بطبيبي؟ هل يمكن لي أن أرى طبيبًا آخر من أجل نفس المشكلة؟

. لمعرفة ما إذا آان هو أو هي يتفق مع ما يراه الطبيب األولآخرربما ترغب في رؤية طبيب   
".ي ثاٍنرأ"ويدعى هذا الحصول على . البعض في الواليات المتحدة يفعل ذلك  

.الشائعة في المشاآل  عادةالتّتبع هذه الطريقة  
.تّتبع هذه الطريقة عادًة في المشاآل الخطيرة  

 مثال:
أنت ترغب في االستماع الى رأي .  مما يقولهأنت لسَت متأآدًا. يقول طبيبك أنك بحاجة الى عملية جراحية في الظهر

.طبيب ثاٍن  
. رأي ثانيمن أجل الحصول علىزيارة الطبيب  دومًا يغّطيالتأمين ال   

.استفسر من شرآة التأمين الخاصة بك  
 

في ثقافتي، يتحدث الطبيب بشأن العناية بي مع 
.زوجي وليس معي  

في الواليات المتحدة، من الشائع بالنسبة لألطباء 
.أن يتحدثوا مباشرة مع المرضى البالغين  

ينص القانون في الواليات المتحدة على أن 
ن أن يتحدث فقط مع أفراد األسرة الطبيب يمك

.الذين يسمح لهم المريض بذلك  
يجب عليَك أن تخبر الطبيب مع أي فرٍد من أفراد 

.تكلميالعائلة تريده أو تريدها أن   
ربما عليك أن توقع على استمارة توضح فيها أن 
باستطاعة الطبيب أن يتحدث حول أمور العناية 

م بَك مع شخص آخر أو مع أشخاص تختاره
.أنَت  

ألنباء 

. الشائع إخبار المريض حول مرضه أو مرضها

 
في ثقافتي، نحن ال نخبر المرضى با

ما الذي يجب علي أن أفعله؟. السيئة  
  من،في الواليات المتحدة

.وذلك من أجل أن يتمكن المريض من إتخاذ قراٍر بشأن العناية به  
.خيروهذا ينطبق أيضًا حتى في حال آون المريض في النزع األ  

.ربما ترغب عائلتك في التحدث مع الطبيب حول َمن يجب أن يتحدث أو تتحدث اليه من أفراد األسرة  
 

.أنا بحاجٍة ألن أفكر في األمر. يبدو أن الطبيب يريد أن أجيبه في الحال  
.ربما من الشائع في ثقافتك أن يكتفي المرء بالسكوت عندما يتم اتخاذ قرار  

.ن المرجح أن يتوجه المرضى باالسئلة الى الطبيب أو التحدث معه م،في الواليات المتحدة  
.من الممكن أن ال يدرك الطبيب معنى صمتَك  

.يمكن لك أن توضح له أنَك تستخدم الوقت لكي تفكر  
 

 هل يمكن لي رؤية الطبيب أو الممرضة من أجل عدة مشاآل في نفس الوقت؟
.الطبيب عن مشاآل عديدة في اجتماع واحٍدفي وطنك األم، ربما يكون بإمكانك التحدث الى   

 
. التعامل مع عدة مشاآل في زيارٍة واحدة فيفي الواليات المتحدة، أغلب األطباء ال يرغبون  

. المشاآل األخرى أيضًاعنستفسار  االال ضرر في  
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.سوف يخبرك الطبيب إذا آنَت بحاجٍة إلى موعٍد آخر  
.تحدة قصيرة جدًاتذآر، قد تكون المواعيد في الواليات الم  

 
  ؟ ساءت حالتيماذا أفعل إذا زرت الطبيب وتناولت الدواء، ولكنني لم أشعر بتحسن حالتي الصحية أو

.ساءت  في حالشعر بتحسن حالتك الصحية أوت  لميجب عليك أن تخبر الطبيب في حال  
.رؤية الطبيب مرة أخرىإلى  تكون بحاجٍة قد  

. يتوجب عليهم رؤيتك ألآثر من مرة ليتأآدوا ما هي العلةيفعل األطباء ما بوسعهم ، ولكن قد  
.من المفيد أن تزور الطبيب نفسه مع مرور الزمن  

.سيتمكن الطبيب من معرفة تاريخك الصحي  
.سيساعد ذلك  في التوصل الى التشخيٍص الصحيح للحالة  
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لمتحدةإستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات ا  

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 التحدث إلى الطبيب أو الممرض
 

. يكون من المهم لك بشكل خاص أن تثق بطبيبكقد  
.ربما ترغب في أن يكون طبيبك آريمًا وأن يظهر األحترام  

 
 ما هو أسلوب المخاطبة الشائع بالنسبة لألطباء في الواليات المتحدة؟

.مكن أن يكون إظهار االحترام مختلفًا عما هو عليه في موطنَك األ يم،في الواليات المتحدة  
. دليل على االحترام هذايعتبر،  نظر الطبيب في عينيك مباشرًةإذا ،في الواليات المتحدة  

.ربما يتحدث هو أو هي إليَك بشكل مباشر وغير رسمي  
 

.األمرأنا بحاجٍة ألن أفكر في . يبدو أن الطبيب يريد أن أجيبه في الحال  
.ربما من الشائع في ثقافتك أن يكتفي المرء بالسكوت عندما يتم اتخاذ قرار  

 
في الواليات المتحدة من المرجح أن يتوجه المرضى باالسئلة الى الطبيب أو 

.التحدث معه  
 

.من الممكن أن ال يدرك الطبيب معنى صمتَك  
.يمكنك أن توضح له أنَك تستخدم الوقت لكي تفكر  

 
 

  الطبيب مهتمًا؟هل سيكون
.في ثقافتك، يمكن أن تتوقع أن يتحدث الطبيب معك بطريقة ودية  

.قد يبدو الطبيب دافئًا ومهتمًا  
 

.األطباء في الواليات المتحدة يحافظون عادًة على مسافة مهنية بينهم وبين المرضى  
.وحديثهم يمكن أن يكون مباشرًا جدًا  

.هتمامقد يبدو عليهم البرود وعدم اإل  
. ال يتحدثون معك آثيرًا حول حياتك أو حياتهمقد  

. آافية بالنسبة لكقد ال تكون الفترة الزمنية التي يقضيها الطبيب معك  
 

  بطبيبي؟الوثوقآيف لي أن أعرف أن باستطاعتي 
. أن يكون طبيبك مطلعًا على ثقافتكلكقد يكون مهمًا بالنسبة   

. به أو بهالوثوقاقد تكون هذه احدى الطرق لمعرفة أن بإمكانك   
 

. تعتمد الثقة غالبًا على مقدار ما يعرفه الطبيب،في الواليات المتحدة  
.العالج الناجح غالبًا ما يكون العامل األهم في تطوير الثقة  

.المرضى أيضًا يميلون الى األطباء الذين يستمعون إليهم ويجيبون على أسئلتهم  
 

  فعله؟علّيلذي  اما. ي ثقافتيبعض أشكال اللمس او نزع المالبس ممنوعة ف
.ناية الصحيةمن المعتاد ان يلمس الطبيب المريض في بعض حاالت الع  

.امهومن المعتاد ايضًا ان يكشف المريض او ان تكشف المريضة عن بعض اجزاء جس  
. أو قد يكون محرمًا،غير عادي في ثقافتكقد ُيعتبر هذا األمر  
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. بذلكأخبر الطبيب أو الممرض  
. آيفية العمل على حل الموضوع سويةتحدث عن  

 
.في ثقافتي، يتحدث الطبيب بشأن العناية بي مع زوجي وليس معي  

.في الواليات المتحدة، من الشائع بالنسبة لألطباء أن يتحدثوا مباشرة مع المرضى البالغين  
ة الذين يسمح لهم المريض ينص القانون في الواليات المتحدة على أن الطبيب يمكن أن يتحدث فقط مع أفراد األسر

.بذلك  
.تكلمييجب أن تخبر الطبيب الى أي فرٍد من أفراد العائلة تريده أن   

ربما عليك أن توقع على استمارة توضح فيها أن باستطاعة الطبيب أن يتحدث حول العناية بَك مع شخص اخر أو مع 
.أشخاص تختارهم أنَت  

 
ما الذي يجب علي أن أفعله؟. لسيئةفي ثقافتي، نحن ال نخبر المرضى باألنباء ا  

. من الشائع إخبار المريض حول مرضه أو مرضها،في الواليات المتحدة  
.وذلك من أجل أن يتمكن المريض من إتخاذ قراٍر بشأن العناية به  

.ع األخيراوهذا ينطبق أيضًا حتى في حال آون المريض في النز  
. يجب التحدث اليه من أفراد األسرةربما ترغب عائلتك في التحدث مع الطبيب حول من  

 
 ماذا يجب أن أفعل إذا آنت أنا أو عائلتي ال نتفق مع الطبيب؟

. من الشائع أن تخبر الطبيب عندما ال تتفق معه،في الواليات المتحدة  
.عند ذلك يمكن لك وللطبيب ان تبحثا في آيفية الوصول الى اتفاق  

.الطبيب يرغب في ذلك لكي تتابع العالج  
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 طرح األسئلة
 

 
 آيف لي أن أعرف ما هو أفضل شئ أفعله؟

.سئلةاألإطرح   
.بهذه الطريقة يمكنك معرفة مرضك وآيفية عالجه  

.تعلق بالعناية بك مهم جدًا ألن عليك أن تقرر بشأن ما يهذا  
.ن أجوبة األطباء قد تكون قصيرةإألن المواعيد قصيرة، ف  

.إذا لم يزودك الطبيب بمعلومات آافية، اطلب منه المزيد  
 

 ماهي أنواع األسئلة التي يجب علي أن أطرحها؟
:من المهم أن تسأل على األقل هذه األسئلة الثالث  

هي مشكلتي الرئيسية؟ ما  
فعله؟ما الذي أحتاج أن أ  

 لماذا من المهم لي أن أفعل ذلك؟
 

.قد تكون هناك أسئلة أخرى اضافية من المهم طرحها  
 من اجل معرفة مشكلتك بشكل تام لسؤالها  األسئلة التي تحتاج آلاطرح 

.يجب عليك أن تفعلهوما   
 

.أنا ال أفهم وأخجل من طرح األسئلة مرة ثانية  
.ايستخدم األطباء أحيانًا آلمات يصعب فهمه  

.يفهمون حتى األشخاص الذين يعرفون اللغة االنجليزية جيدًا قد ال  
.إذا لم تفهم، اخبرالطبيب  

. على الفهمك لمساعدتصورالاطلب من الطبيب أو الطبيبة استخدام آلمات أسهل على الفهم أو رسم   
 

هل يعني هذا انني بخير؟. طلب مني الطبيب إجراء فحوص ولم أسمع بالنتائج  
.ورةليس بالضر  

.من المهم أن تتحدث عن نتائج الفحص مع طبيب أو ممرض  
.إذا لم تسمع عن نتائج الفحص، إتصل بعيادة الطبيب لإلستفسار  
.سيعطيك بعض األطباء رقم هاتف لتسأل عن نتائج الفحوص  

.من المهم أن تقوم بذلك  
 

 لماذا يريد الطبيب أن يرسلني الى طبيب آخر؟
. ُترسل الى طبيب مختلف إلآتشاف مواطن الخلل أو للحصول على عالجقد تكون غير معتادًا على أن  

.قد يسبب ذلك ازعاجًا وربما يكون مكلفًا  
 

.في الواليات المتحدة، من الشائع بالنسبة لألطباء أن يرسلوك الى طبيب آخر لمعالجة نوع محدد من المرض  
".اختصاصي"قد يطلق على هذا الطبيب إسم   

:بعض االختصاصيين هم  
  متخصص في مشاآل وأمراض القلبهو طبيب القلب و

  وهو متخصص في أمراض المعدة واألمعاءطبيب الجهاز الهضمي 
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 
 الحصول على األدوية من الصيدلية أو مخزن بيع األدوية               

  
أين علي أن أذهب؟. ج الى الحصول على الدواء الذي وصفه الطبيبأحتا  

 في الواليات المتحدة، عليك أن تذهب الى الصيدلية أو محل بيع األدوية للحصول على الدواء الذي 
.وصفه الطبيب  

.سيجهزك الصيدلي بالدواء المحدد لك  
 

  صيدلية يجب أن أذهب؟ةآيف لي أن أعرف الى أي
.ظم الصيدليات ومحال بيع األدوية بالدواء الذي طلبه الطبيبيمكن أن تزودك مع  

.قد تطلب منك شرآة التأمين أن تذهب الى صيدليات معينة  
.ات التي يخبرونك عنها لكي يقوموا بدفع ثمن أدويتكيمن المهم أن تذهب الى الصيدل  

.بامكان الصيدلية ايضًا اخبارك إذا آانوا يقبلون تأمينًا معينًا  
.كن تملك تأمينًا، يمكنك الذهاب الى أية صيدليةإذا لم ت  

 
 مالذي يجب أن آخذ معي إلى الصيدلية؟

.تأآد من أخذ الوصفة الطبية التي استلمتها من الطبيب  
.إذا آنت تملك تأمينًا صحيًا، خذ بطاقة التأمين أو المديكايد أو فاميس أو فاميس بالس  

.خذ هوية تحمل صورتك  
 

النيون؟لذي يفعله الصيد اما  
.يدك باألدوية التي يطلبها طبيبكويقوم الصيدليون في الواليات المتحدة بتز  

.كئوباستطاعتهم أن يخبروك عن آل ما يتعلق بدوا  
.ليس باستطاعتهم أن يخبروك عن الخلل في صحتك  

 
 ماهي المعلومات التي يجب أن اعرفها عن دوائي؟

.كئوا األقل يجب أن تعرفها عن دعلىهناك خمسة أشياء   
     آمية الدواء التي يجب أن تتناولها•  
   متى تتناول دواءك•  
    الى متى تستمر في أخذ الدواء•  
    إذا آان عليك أخذ الدواء عند األآل•  
    آيف ستشعر بعد أخذ األدوية•  

 
 أين أحصل على هذه المعلومات؟

.يجب على الطبيب أو الصيدلي أن يعطيك هذه المعلومات  
.م أن تتبع التعليمات التي يزودونك بهامن المه  

.إذا لم تفهم، اطلب منهم أن يستخدموا لغة أسهل في الحديث أو أن يرسموا صورًا توضيحية  
 

هل يجب علّي أن انهي دوائي؟. طلب مني طبيبي أن  آخذ دوائي بشكل آامل، لكنني أشعر بان صحتي أفضل  
. وترغب بالتوقف تشعر بالتحسن قبل انتهاء الدواء بشكل آاملقد  

.إذا آان الطبيب قد أخبرك باخذ الدواء آامًال فمن المهم أن تفعل ذلك  
.تتماثل للشفاء إذا توقفت عن اخذ الدواء، قد ال  
.ويمكن ايضًا أن تمرض ثانية  
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.                        نتناول فيها الدواء  أوقات الوجدفي ثقافتي، يمكن ان ت  
ناول فيها البعض في ثقافتك األدوية خالل فترة قد تكون هناك اوقات اليت

.النهار  
.تحدث مع الطبيب أو الصيدلي  

.قد يكون ضروريًا تناول بعض األدوية في أوقات محددة  
 

، مالذي يعنيه ذلك؟"فوق المنضدة"أخبرني الطبيب أن هذا الدواء يباع   
.هذا هو الدواء الذي تستطيع الحصول عليه دون وصفة طبية  

.على رفوف مخازن بيع األدوية والسوبرمارآتعادة د وهو موجو  
.التحتاج الى رؤية الصيدلي لتحصل على هذه األدوية  

.لكن الصيدلي يمكن أن يجيب على األسئلة المتعلقة بهذه األدوية  
 

 هل من المسموح أن استخدم ادوية تقليدية الى جانب ادوية الطبيب؟
.المنزلي باالضافة الى الطب في الواليات المتحدةربما يمكنك أن تستخدم بعض انواع العالج   

 اللتهاب نبات القيقباستخدام بعض هذه األنواع قد يكون مقبوًال، آاستخدام فواآه الحمضيات، العسل وعصير 
.الحنجرة  

.قد ُيعتبر البعض اآلخر ضارًا  
.خرى التي تتناولهاتأآد من اخبار الطبيب حول جميع االطعمة والمشروبات التقليدية او االدوية األ  

 
اليست هذه األدوية صحية؟. آما انها متوفرة في األسواق" الطبيعية"هناك إعالنات عن العديد من األدوية   

.جيدة" الطبيعية"ليست آل األدوية   
.قد التكون مناسبة لمرضك  

.قد التنسجم مع األدوية األخرى التي تأخذها  
.قد تكون مؤذية أيضًا  
.ل الصيدلي آي يساعدكأر عن دواء أو عشب ما في المخزن، فمن األفضل أن تسإذا آان لديك استفسا  

. أن يخبرك عن آيفية الحصول على مساعدة)أو يمكنها(ه إذا لم يتمكن الصيدلي من اإلجابة على سؤالك، يمكن  
 

ي سيئة؟ماذا لو أن األدوية األميرآية التي وصفها لي الطبيب أو األدوية األخرى تجعلني أشعر بأن حالت  
. إتصل بالطبيب،إذا جعلك الدواء تشعر بأن حالتك سيئة  

.إذا آنت مريضًا جدًا، اذهب الى غرفة الطوارئ  
 

.ليست لدي القدرة على دفع ثمن دوائي  
.قد يكون ثمن الدواء في الواليات المتحدة مرتفعًا  

.ن ما يتعلق بالمساعدة في دفع الثم لكاطلب من طبيبك أو الصيدلي أن  يوضحوا  
.هناك برامج أخرى قد تساعدك ايضًا في دفع ثمن دواءك  

.سعار مخفضة لألشخاص الذين يحتاجون الى مساعدةأبعض شرآات األدوية تبيع ب  
 

 بعض البرامج األخرى:
 

.الشراآة من أجل المعونة الدوائية  
Partnership for Prescription Assistance (PPA) 

1-888-477-2669 
http://www.pparxva.org 
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 شراآة آر أآس
Rx Partnership 

 أدوية مجانية لَمن هم بال تأمين في فرجينيا
1-866-262-5510 

http://www.rxpartnership.org/ 
 

 للحصول على معونة إتصل بـ:
 دائرة الخدمات االجتماعية المحلية

 لتجد أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها
1-800-552-3431 

http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين

 
 في المستشفى

 
                                                          . أن تكون عائلتي معي في المستشفى فيأرغب

.ك معك في المستشفىؤمن المفيد أن يكون أفراد عائلتك وأصدقا  
. في غرفتَك في وقت واحد المسموح لهم البقاء المستشفيات في الواليات المتحدة عدد االشخاصبّيةتحدد أغل  

.الوقت نفسهبعض المستشفيات تسمح لشخصين فقط ان يكونا معك في   
معك في  أن تخبر الممرض أو الطبيب عن سبب رغبتك بوجود عدد اآبر من االشخاص يمكنَك
.الغرفة  

.آبر من االشخاص في غرفتَكأالطبيب أو الممرض بوجود عدد أو ال يسمح يسمح قد   
 

ماذا يجب أن أفعل؟. يجب علَي أن أتبع حمية معينة من أجل ديانتي  
.اجاتَكيمكن للمستشفى أن يقدم لك حمية خاصة تلبي ح  

.أخبر الطبيب والممرض أيضًا  
 

.لن آآل أو أتناول أدوية. يجب علي أن أصوم خالل فترة النهار في شهر رمضان  
.أخبر الطبيب والممرض أيضًا   

.قد يخبرك هو أو هي بأن هذا القرار غير حكيم  
. بصحتكًاقد يلحق هذا ضرر  

 
.ن جسديأنا ال أرغب في أن أآشف ع. نحن محتشمون جدًا في ثقافتي  

.ربما يكون محرمًا في ثقافتَك أن تكشف عن جسدك  
.تحدث مع الطبيب أو الممرض  

. موظفو المستشفى قدر المستطاع في هذا الشأنساعدكسي  
.في حاالت عديدة قد تكون قادرًا على ارتداء مالبس النوم الخاصة بَك  
.قد تكون قادرًا على اإلستحمام أو أن يسهر أحد أقاربك على نظافتَك  

 .بإمكانك ان تطلب منهم ان يطرقوا باب الغرفة قبل الدخول
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
لمغتربينوالمهاجرين، والالجئين، ل  

 أسرتي                         
 

.ربما ال ترى نفسك منفصًال عن عائلتك  
.فراد العائلة إلى مواعيدك الطبيةأ من ربما تكون معتادًا على اصطحاب عدد  

ناية ربما يشعرك وجودهم بالراحة النهم يساعدونك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالع
.الصحّية  

.بالنيابة عنكقد يتحدثون مع الطبيب أو الممرض   
 

هل لي أن أفعل ذلك؟. أريد أن اصطحب عائلتي معي الى عيادة الطبيب أو المرآز الصحي  
.آخرواحد  أو مع شخص لوحدهم المرضى إلى عيادة الطبيب أو المرآز الصحي معظم يذهب ،يات المتحدةفي الوال  

.قد يكون مفيدًا اصطحاب احد االشخاص معك  
.سئلة واالستماع إلى االجوبةاألهذا الشخص يمكن ان يساعد في توجيه   

.واحد  موعد طبيفيلكن الطبيب قد اليكون معتادًا على استقبال عدة أشخاص   
. معكلجميع بدخول غرفة الفحصعيادة لقد يسمح أو اليسمح الطبيب أو ال  

.في هذه الحالة، قد يتحتم عليك ان تقرر أيًا من افراد العائلة تريده ان يكون معَك  
 

.عناية الصحّيةأنا لست الشخص الذي يتخذ القرارات في عائلتي فيما يتعلق بال  
.العناية الصحية بكالقارب الذآور القرارات المتعلقة بربما من المعتاد ان يتخذ عدد من ا  

. شائع لدى البالغين في الواليات المتحدةغير إَن هذا  
 يتعلق  مافي الواليات المتحدة، قد يتحدث المرضى مع اسرتهم، لكنهم عادة يقررون بأنفسهم

.بالعناية بهم  
.ةمن المهم ان تخبر الطبيب عن الشخص الذي سيتحدث باسم العائل  

 

 هل سيتحدث الطبيب الى أفراد العائلة اآلخرين؟
.في الواليات المتحدة، عادًة ما يتحدث الطبيب مباشرة الى المرضى البالغين  

. بذلكن بإمكان الطبيب التحدث فقط الى افراد العائلة الذين يسمح لهم المريضأقوانين الواليات المتحدة تنص على   
.كّلمأفراد العائلة يمكنه ان يتي من أ للطبيب الى تحّددعليك أن   

.ربما عليك أن توقع على إستمارة توضح أيًا من أفراد اسرتك مّخول بالحصول على المعلومات الصحية التي تخصَك  
 

في الواليات  ن أنفذ ما يقوله الطبيب؟بأ لم يرغب والدي أو أحد أقاربي الذآور ذا لوما
.يعود لكالمتحدة، القرار       
.شاآل، تحدث الى الطبيب او الممرضةإذا صادفت م  

.لعناية الصحّيةهو أو هي يمكنه ان يساعد في شرح أسباب الحاجة الى ا  
 

. أن تكون عائلتي معي في المستشفى فيأرغب  
. ربما من المفيد أن يكون افراد األسرة أو االصدقاء معك في المستشفى  

.في غرفتَك في الوقت نفسه الذين يمكنهم أن يتواجدوا  االشخاص المستشفيات في الواليات المتحدة من عددبّيةتحّد أغل  
.بعض المستشفيات تقول انها تسمح لشخصين فقط ان يكونا معك في آل مرة  

.معك في الغرفةيمكنَك ان تخبر الممرض أو الطبيب عن سبب رغبتك بوجود عدد اآبر من االشخاص   
.االشخاص في غرفتك أو ال يسمحان بذلكآبر من أالطبيب أو الممرض بتواجد عدد  ربما يسمح  
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
لمغتربينوالمهاجرين، والالجئين، ل  

 
 صحة النساء

 
 

لمقصود بصحة النساء؟ اما  
:صحة النساء هي الخدمات التي تحتاجها النساء فقط  

  منتظم عامة بشكلنثويةأفحوصات إجراء    
ة أثناء الحملرعايال     
موانع الحمل     

 
  الصحية للنساء؟عنايةمن الذي يقدم ال

:تقدم العناية الخاصة بالنساء من قبل  
الطبيب االخصائي بأمراض النساء: يساعد في الحفاظ على سالمة االجهزة 

 التناسلية ومعالجة المشاآل
 الطبيب المولِّد: يساعد أثناء فترة الحمل والمخاض

 الممرضة الممارسة: تساعد في الحفاظ على سالمة االجهزة التناسلية ومعالجة المشاآل
 القابلة: تساعد أثناء فترة الحمل والوالدة

 
 

حد األطباء من الرجال إلي من أهل يجب علّي ان اراجع . نثوية والتوليد تعتبر قضايا نسائيةفي بالدي، العناية األ
 هذه الخدمات؟

.لعناية األنثوية أثناء فترة الحملمن أجل امرأة يمكنك بشكل عام ان تختاري إ. آال  
 

.في ثقافتي، نحن النرغب في أن تجري إمرأة غير متزوجة فحوصات نسائية  
.عامة نسائيةربما من غير المعتاد في ثقافتك ان تجري إمرأة غير متزوجة فحوصات   

.ربما يفّضل حماية عذرية إمرأة غير متزوجة  
. شديدًا لِكمحرمة أو تسبب إحراجًاقد تكون مناقشة قضايا الجنس   

ً. شائعا النساء على العناية األنثوية بانتظام أمرًاآّلفي الواليات المتحدة،  يعتبر حصول   
  .ّية والجنسّيةعضاء التناسلاألآافة   بفحصةيب أو الممرضبيقوم الط

.مراضأليب أو الطبيبة  بإجراء فحوصات منتظمة للكشف عن اب الط يجري أو  يوصيربما  
.تمثل خطرًا على العذرية  الالفحوصاتهذه   

.إبحثي مايقلقك في شأن حماية العذرية مع الطبيب  
 

  مهمًة؟ الفحوصات النسائيةلماذا تعتبر
.ص المشاآل في وقت مبكريشخفي تساعدكِ  في الحفاظ على صحتك وت هاألن  

 
 

جب القيام بها؟يماهي الفحوصات التصويرية التي   
: للنساء رئيسّيةتصويريةطبّية ات هناك ثالث فحوص  
للكشف عن سرطان الثدي): ماموغرافي(     تخطيط الثدي   

للكشف عن سرطان عنق الرحم): مسحة باب(     مسحة عنق الرحم   
لمعرفة فيما إذا آانت عظامك قد بدأت تضمر واحتمال ان تنكسر:      قياس آثافة العظام  

 
؟ًاجنسيالمنتقلة لألمراض  ًاهل سيجري الطبيب او القابلة فحص  
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. األعراض األنثويةةربما من المحرم في ثقافتك مناقش  
.ًاجنسيالمنتقلة   الحديث عن االمراضتشعري باإلهانة إذا تّمقد   

.نثوية بصراحةفي الواليات المتحدة، تناقش األعراض األ  
.عراض غير عاديةأمن المهم ان تخبري طبيبك او قابلتك إذا ظهرت لديك   

  .متنقلة جنسّيًامراض  ألا تكون هذه عالمات لمشاآل شائعة وليستربم
.المتنقلة جنسّيًا بنجاح األمراض معظميمكن عالج   

 
  فعله؟علّيلذي يجب  اما. بعض أشكال اللمس او نزع المالبس ممنوعة في ثقافتي
.ناية الصحيةمن المعتاد ان يلمس الطبيب المريض في بعض حاالت الع  

.امهيضًا ان تكشف المريضة عن بعض اجزاء جسومن المعتاد ا  
.او قد يكون محرمًا. غير عادي في ثقافتكقد ُيعتبر هذا األمر  

.ة بذلكأخبري الطبيب او الممرض  
.ناقشي آيفية حل الموضوع سوية  

 
 ماهي انواع الرعاية المتوفرة للنساء الحوامل؟

الل فترة الحمل في الواليات المتحدة، تجري معظم النساء فحوصات جسدية خ
).رعاية ما قبل الوالدة(  

. الطبيب أو القابلة صحة المرأة والطفل ويتابعسوف يراقب  
.والدة أثناء الأحدهما بمساعدتكسوف يقوم   

. العناية بطفلك بعد الوالدةأيضًا بتعليمك عن آيفيةوسوف يقوم الطبيب أو القابلة   
 

 َمن سيساعدني على والدة طفلي؟
.شأنًا نسائياإنجاب األطفال  يعتبر د قفي وطنك األم،  

.ربما تفضلين رؤية قابلة  
قابلة للمساعدة على التوليد أو الإما أخصائي  في الواليات المتحدة، تراجع النساء

.والدة الطفل  
.من المعتاد ان تلد النساء في المستشفى  
.بعض القابالت يولدن االطفال في البيت  

 
هل هذا ممكن؟. وصديقاتي معي اثناء والدة الطفلأرغب في حضور اإلناث من عائلتي   

.قد يكون ذلك ممكنًا  
.قابلة حول من تريدينهم معِك أثناء الوالدةالتحدثي مع طبيبِك أو مع   

. معِكيتواجدواهي أو هو قد يحدد عدد االشخاص الذين يمكنهم ان   
 

 
هل هذا ممكن؟. أرغب أن ُيجرى تطهير طفلي في المستشفى  

.ًا في ثقافتِك أن يتم تطهير طفلك مبكرًا بعد الوالدةقد يكون شائع  
.يمكن إجراء التطهير في الواليات المتحدة  

. األمرقابلة عن هذاال  معتحدثي مع طبيبك أو  
 

 هل تقوم النساء باإلرضاع من الثدي في الواليات المتحدة؟
.العديد من النساء في الواليات المتحدة يرضعن اطفالهن من الثدي. نعم  

. أن اإلرضاع من الثدي هو من أآثر الطرق الصحية في تغذية االطفال الرضعمن المعتقد  
.اإلرضاع على حماية الطفل الرضيع من االمراض يساعد  

.بعض الناس قد يعترضون على رؤية النساء يرضعن من الثدي في االماآن العامة  
والدة؟هل سيعطيني صاحب العمل إجازة من العمل ألآون مع طفلي بعد ال  
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.التمتع باجازة أمومة بعد الوالدة يمكن أن يختلف من بلد آلخر في العالم العربي  
. بعض البلدان تعطي اجازة لعدة أشهر  

).FMLA(تشريع العائلة واإلجازة الطبية ب  هناك ما ُيسمى الواليات المتحدةفي  
بمولود جديد او طفل لديه حالة عتني  لت اسبوعًا12بموجب هذا القانون، قد يسمح لك باجازة غير مدفوعة تصل الى 

.صحية خطيرة  
.اسألي رب العمل عن السياسة التي يتبعها  

 أو اتصلي بـوزارة العمل االميرآية
1-866-487-2365 

http://www.dol.gov/dol/topic/benefits-leave/fmla.htm 
 

 هل يتحتم على طفلي أن يلّقح؟
.في وطنك األم، قد اليعطى الناشئون واألطفال تلقيحات منتظمة  

.مراضفي الواليات المتحدة، تعطى التلقيحات للوقاية من األ  
".مناعة"ويطلق عليها إسم   

.على طبيبك أو العيادة إعطاؤك قائمة بالتلقيحات  
.القائمة ستحدد مواعيد اخذ التلقيحات  

:     لقائمة بالتلقيحات الضرورية إذهب إلى الموقع اإللكتروني   
      http://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/immunization/acip.htm      

.خدمات االجتماعية في منطقتكبإمكانك ايضًا الحصول على القائمة من قسم ال  
 

 ماذا افعل اذا آنت ال أملك تأمينًا؟
:هناك برامج في فرجينيا قد تساعد  

 
   FAMIS MOMS 

للنساء الحوامل ولشهرين بعد الوالدة) مديكايد(التأمين الصحي الحكومي في فرجينيا  
: بـاالتصاللمزيد من المعلومات، يمكنك   

1-866-873-2647 
http://www.famis.org 

 
 إن المرأة الغير مؤهلة لفاميس مومز قد تكون مؤهلة لمديكايد من أجل النساء الحوامل أو مديكايد للخدمات الطارئة

 
: إتصل بـ عن مديكايدللمزيد من المعلومات  

 دائرة الخدمات االجتماعية المحلية في المنطقة أو المقاطعة التي تعيش فيها
:لتجد أقرب دائرة  

1-800-552-3431 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 

 
FAMIS  

.ًا صحيًايملكون تأمين طفال الذين الالتأمين الصحي في فرجينيا لأل  
: بـاالتصاللمزيد من المعلومات، يمكنك   

1-866-873-2647 
http://www.famis.org 

 
.إن وضع األهل القاوني ال يؤثر على قدررة الطفل على حصوله على فاميس        

:فاآبشكٍل غير لكن و ًا صحيًا تأمينان لديكهناك ايضًا مساعدات إذا آ  
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FAMIS Plus 
) مديكايد اطفال(التأمين الصحي الحكومي في فرجينيا لالطفال  

اريخ دخولهم يمكن ان يكونوا مؤهلين للحصول على االطفال الذين دخلوا الواليات المتحدة بغض النظر عن ت
).هجرة(وضعهم القانوني في البلد وفقًا ل) مديكايد(  

: بـاالّتصاللمزيد من المعلومات،   
1-866-873-2647 

http://www.famis.org 
 
ؤثر على آهلية الطفل ي القانوني للهجرة الخاص بالوالدين الوضعال  

 
 FAMIS Plus للحصول على 

 
:FAMIS و FAMIS Plus تغطي برامج تأمين 

 زيارة الطبيب
 العناية في المستشفى وفي غرفة الطوارئ

  السليم- السليم، والرضيع- الطفلاتفحوص
 اللقاحات

 وصفات األدوية
 التحليالت المختبرية وأشعة اآس
 فحص النظر والعناية باألسنان

 العناية بالصحة النفسية
...وغيرها  

 
 

والية فرجينيا ال تقوم بتبليغ دائرة الهجرة عن أي شخص يحصل على الخدمات او يتقدم بطلب للحصول عليها من 
FAMIS MOMS, FAMIS Plus أو FAMIS خالل برامج تأمين  

 
 ماذا أفعل لو لم يكن باستطاعتي إرضاع طفلي؟

 برنامج (دبليو، آي، سي  WIC) للنساء، واألطفال الرضع واألطفال 
 WICطفالألطفال الرضع واميلي، للنساء واألهو برنامج غذائي تك. 

.لحصول على هذه الخدماتمن أجل ابعض المقومات ب تمّتعيعليِك أن ت  
 

  ؟WICَمن المؤهل للحصول على 
تي يرضعن من الثديواالنساء الحوامل، وحديثات الوالدة والل  

طفال الرضع بعمر أقل من سنةاأل  
 االطفال بعمر خمس سنوات أو أقل

: بـاالتصالمساعدة يمكنك اللحصول على لعلومات او لمزيد من الم  
1-888-942-3663 

http://www.vahealth.org/wic       
 

  طفلي ؟في ما يخّصلحادث جسدي طارئ أثناء الحمل او  ماذا أفعل إذا تعرضت
 إتصلي بـ 911

.ستأخذك سيارة إسعاف الى المستشفى  
 

 أين يمكن لي الحصول على موانع الحمل؟
).انع الحملوم( معظم المتخصصين في مجال العناية الصحية بالنساء يوفرون وسائل لتحديد النسل   

51 



.تهمربيطفال وتعليمك حول تبإمكانهم أيضًا ان يساعدوك في التخطيط إلنجاب األ  
.ن الحصول على العناية الصحية للنساءنين فيها متتمكخفضة ن مجوٍرأ عيادات مجانية أو ب أيضًاهناك  

 
نع الحمل المتوفرة؟واماهي أشكال م  

.متكون شائعة في وطنك األ نع الحمل قد الوا مأنواعبعض   
.وذلك ألسباب ثقافية أو دينية  

.شائع جدًا في الواليات المتحدةأمرٌ  ) نع الحملوام( تحديد النسل  
).موانع الحمل(ء يوفرون مواد تحديد النسل معظم المتخصصين في مجال العناية بصحة النسا  

. بإمكانهم أيضًا مساعدتك في التخطيط لالطفال وتعليمك بشأن تربية االطفال  
.هناك ايضًا عيادات مجانية أو باجور مخفضة بإمكانِك أن تحصلي فيها على الرعاية الصحية النسائية  

 
حدة؟المتوفرة في الواليات المت) موانع الحمل(ماهي أنواع    

.تتوفر عدة أنواع من موانع الحمل  
.يحتاج الى وصفة طبية من الطبيباألنواع بعض   

.البعض اآلخر اليحتاجها  
.انع الحملويمكنك أن تتعاوني مع الطبيب أو القابلة لتجدي النوع الذي يناسبك من م  

  : أشكال موانع الحمل المتوفرة تشمل
)الى وصفة طبيةتحتاج (حبوب منع الحمل أو لصقات           

)يحتاج الى وصفة طبية(قرص حاجز     
)يحتاج الى وصفة طبية(اللولب   
)التحتاج الى وصفة طبية) (الواقي والرغوي(المطاط   

)التحتاج الى وصفة طبية(حبوب منع الحمل الطارئة   
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
لمغتربينواالالجئين، لمهاجرين، ول  

 
 الطب التقليدي

 
 

.قد تستخدم بعض أنواع العناية في ثقافتك إضافة إلى الطب الغربي  
على سبيل المثال، قد يكون مألوفًا استخدام التداوي المنزلي للمساعدة في عالج 

.المرض  
.يمكن استخدام األدوية الشعبية التي ليست لها عالقة بالطب لتوفير الراحة  

.تخدم الصالة أيضًا لتوفير الراحة ومساعدة المريض على الشفاءقد تس  
 

لعون على الطب التقليدي المستخدم في بلدي؟هل األطباء مّط  
طباء في الواليات المتحدة غير مطلعين آثيرًا على أنواع من غير المحتمل أن يكون األ

.العالج المنزلي أو الطب الشعبي أو الصالة المتبعة في وطنك  
.تاج إلى توضيح بعض أنواع العناية المنزلية التي تستخدمهاقد تح  

.إذا استعنت بمترجم، فأن المترجم سيساعدك في توضيح ذلك  
 

هل سيسمح لي طبيبي في استخدام . من المألوف في وطني استخدام العالج المنزلي للمساعدة في معالجة المرض
  العناية المنزلية لمعالجة المرض؟

.ا الشأن يعتمد على العالج وطبيعة المرض لكل شخصهناك تفاوت في هذ  
.ربما يرى األطباء أن هناك فائدة في استخدام بعض أنواع العالج المنزلي  

:أمثلة   
.     أآل السكر أو فاآهة الحمضيات مع العسل لعالج التهاب الحنجرة  

.     استخدام آمادات باردة للمساعدة في تخفيض الحّمى  
.اء بعض أنواع العالج المنزليطب قد ال يفهم األ  

:أمثلة  
.     الحجامة لتقليل آالم الظهر  

. قد يرى األطباء أن بعض أنواع العالج المنزلي يحتمل أن تكون مؤذية  
:أمثلة  

.     النزيف لتقليل ضغط الدم  
.      حرق جزء من الجسم بمعدن ساخن لتخفيف األلم  

 
هل . الجية الشعبية التي ليست لها عالقة بالطب للحصول على الراحةمن المألوف في وطني استخدام الوصفات الع

 هذا أمر عادي؟
.ةتتعارض مع العناية الطبية في الواليات المتحدة األميرآي قد يرى األطباء أن هذه الممارسات غير مؤذية، طالما ال  

:مثال  
      لبس تعويذة للحماية من عين الحاسد
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  هل هذا أمر مقبول؟. جلب الراحة للمريض وللمساعدة في الشفاء من المرضغالبًا ما نلجأ الى الصالة ل 
.العديد من الناس في الواليات المتحدة يلجأون إلى الصالة للمساعدة في جلب الراحة وطلب الشفاء  

.األطباء يوافقون عمومًا على استخدام الصالة طالما ال تستخدم بدالً  من العناية الطبية  
 

  طبيبي عن أشكال العناية التقليدية التي أستخدمها لمعالجة المرض؟هل يجب أن أخبر
.نعم، من المهم جدًا أن تخبر طبيبك عن األشكال األخرى من العناية التي تستخدمها  
.ينطبق هذا بشكل خاص على أنواع العالج المنزلي الذي تستخدمه لمعالجة المرض  

.مفيدًا آجزٍء من عنايٍة جيدٍة أو مقبولةأنت والطبيب يمكن أن تناقشا فيما إذا آان ذلك   
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
لمغتربينوالمهاجرين، والالجئين، ل  

 
 المرض العقلي

. ال يتم التحدث عن المرض العقلي في ثقافتكقد  
. مصدرًا للخجلهذاربما يعتبر  

 
يات المتحدة إلى األشخاص الذين يعانون من مرض آيف ينظر الناس في الوال

 عقلي؟
.ربما يرى الناس في ثقافتك المرض العقلي آمصدر للخجل  

.وقد ال يتحدثون عن المرض العقلي أو ربما يخفونه  
 

.في الواليات المتحدة يجري الحديث عن المرض العقلي بكل صراحة  
.يمعظم الناس يتقبلون المرض العقلي على أنه مرض عاد  

.العديد من الناس يبحثون عن مساعدة  
 
 

 هل سيقوم طبيبي الدائم بعالجي من مرض عقلي؟
.في الواليات المتحدة يتم عادًة عالج المرض العقلي بشكل منفصل عن المرض الجسدي  

. طبيب متخصص باألمراض العقلية للعناية بَك إلىمعظم األطباءسيحيلك   
.وية أو استشارة أو آالهماهؤالء المحترفون أد لك يمكن أن يوفر  

 
 ما هي أنواع مقدمي الرعاية في عالج األمراض العقلية؟

:أطباء األمراض العقلية  
.      يوفرون األدوية ويستمعون إلى ما تعانيه من مشاآل  

:أخصائيو األمراض النفسية، والعاملون االجتماعيون، والمستشارون المرخصون  
) المشورة( حائ النص له     يستمعون الى المريض ويقدمون  

)المشورة(ح ائ النصلهقد يستمع بعض رجال الدين إلى المريض ويقدمون   
 

.قد يتطلب المرض العقلي الخطير المعالجة في المستشفى  
.وذلك لمنع المريض من إيذاء نفسه أو إيذاء اآلخرين  

: بعض األمراض العقلية الخطيرةن  أمثلة ع    
.يسياألآتئاب السريري الرئ       
تعكر المزاج الثنائي القطب       
الفصام       

 
 آيف أعثر على شخص يمكنه مساعدتي؟

.إستفسر من طبيبك  
.إستفسر من شرآة تأمينك الصحي  
.احصل على مساعدة من الدولة   

 
 آيف أحصل على المساعدة من فيرجينيا؟

.مجالس الخدمة المجتمعية في فيرجينياب نإستع  
:معية برامج تساعد المراجعين فيلدى مجالس الخدمة المجت  

  المرض العقلي • 

55 



  التخلف العقلي • 
  لعقاقيرإستعمال اإساءة  • 
 

 للعثور على مكان أقرب مجلس للخدمة المجتمعية اليك، إتصل بـ
 وزارة الصحة في فيرجينيا لخدمات الصحة العقلية، والتخلف العقلي، وإساءة إستعمال العقاقير

1-800-451-5544 
http://www.vacsb.org/ourpeople_1.asp 

  
:يمكنك أيضًا االتصال بالدائرة المحلية للخدمات االجتماعية  

 للعثور على الدائرة
1-800-552-3431 

http://www.dss.virginia.gov/localagency/ 
 

.أدناه" المؤسسات: المصادر"مدرجة في فصل   
 

  فورًا؟ماذا علَي أن أفعل إذا آنت بحاجة للتحدث مع شخٍص ما
.بإمكانك اإلتصال بهاتف الطوارىء السريع  

. دائمًا للتحدث معكحاضرشخٍص ُمدرب بهذا الرقم يصلك   
".المعلومات: المصادر"في قسم الطوارئ هناك قائمة بخطوط   

 
 ماذا أفعل إذا آانت هذه حالة طارئة؟

911 :اتصل بـ  
.فىستقوم سيارة إسعاف بنقلَك أو الشخص الذي يعاني إلى المستش  
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 إستكشاف  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدة
لمغتربينوالمهاجرين، والالجئين، ل  

 
 الموت والوفاة

 
 

 هل يمكن أن تكون عائلتي إلى جانبي أثناء موتي؟
.أن يعتني أهلك بك خالل الوفاة قد يكون مهما لك  

.ن تساعدك أثناء موتك عائلتك أةن بإستطاعسيكوفي معظم الحاالت   
.عندما تموت في المستشفى فهناك تعليمات تتعلق بالزوار يجب عليك أن تلتزم بها  

.اطلب من عائلتك أن تتحدث مع الطبيب أو الممرض  
.أخبر الطبيب أو الممرض عن مدى أهمية بقاء أفراد أسرتك معك في مثل هذا الوقت  

 
 هل يجب علَي أن أذهب إلى داٍر للرعاية؟

.ال تحّبذ الذهاب إلى دار للعنايةقد   
. يعود هذا القرار لَك  ولعائلتَك،في معظم الحاالت  
. يمكن للعائلة أن تعتني بَك في البيت،وقاتفي العديد من األ  

.وقد يكون باستطاعتَك أن تحصل على مساعدة أحد العاملين الذي سيقوم بزيارتك في البيت  
 

 
عندما أموت؟ما الذي يمكن أن أتوقعه من طبيبي   

.كسيخبرك الطبيب عن أنواع العالج التي قد تساعد  
.عالجاتسيخبرك عن مدى فاعلية تلك ال  

.ستقرر أنَت وأفراد عائلتك ما هي العناية التي تريدها  
.ويمكنَك أيضًا أن ال تأخَذ أية عناية  

 
.في ثقافتي نحن ال نشعر بالراحة عند إعطاء المريض أخبارًا سيئة  

ًا لألطباء في الواليات المتحدة أن يتحدثوا بصورة مباشرة مع من الشائع جد
.المرضى إن أمكن  

أن معرفة المريض بأنه سيتوفى تساعده في حول هناك شعور يسود أحيانًا 
.تسوية األمور الحياتية  

.يستطيع هو أو هي أن يقوما بتوديع العائلة  
و الطبيبة بإخبار  أن يقوم الطبيب أون فيإذا آنت أنَت أو عائلتَك ال ترغب

.المريض، تحدث إليه أو إليها عن رغبتكم  
 
 

 ماذا لو أنني مريض جدًا وال أتمكن من الحديث أو الكتابة؟
. يمكنَك االعتماد على أسرتَك للتحدث بدًال عنك،في وطنَك  

.وهذا يمكن أن يتم ضمن تفاهٍم غير رسمي  
 

.يض طبي شرعيالناس في الواليات المتحدة غالبًا ما يكون لديهم تفو  
.وهذه وثيقة قانونية  

. بنفسكتنص هذه الوثيقة على الشخص المخول باتخاذ قراٍر بشأن صحتَك عندما ال يمكنَك أن تفعل ذلك  
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 ماهي التوجيهات المسبقة أو وصية الحياة؟

.قد ال تجيز ثقافتك التوجيهات المسبقة  
 

.جيدة وهي شائعة جدًا يتم إخبار الناس بأن هذه أمور ،في الواليات المتحدة  
.من األفضل أن تملي توجيهاتَك المسبقة عندما تكون بصحٍة جيدة  

.هذه وثائق قانونية تبين نوع العناية التي ترغب بها في األيام األخيرة من حياتَك  
:على سبيل المثال           

.ترغب في أنبوب تغذية يمكنك أن تعلن أنك ال                 
.يمكنك أن تعلن عن رغبتك في الحصول على تدابير إنقاذ الحياة آافة                 

.من المفروض أن يتبع األطباء والمستشفيات ما يرد في الوثيقة  
:لتوجيهات المسبقة من خاللل جيدة إستمارةيمكنك أن تحصل على   

http://www.agingwithdignity.org/translations.html 
 
.لمستطاعرغب في أآون مرتاحًا قدر اأ  

.أن يشعر المرضى بالراحة وهم يقتربون من نهاية حياتهم يحرص األطباء على  
.من المهم أن تتحدث مع طبيبك في هذا الشأن  

.تأّآد من أن تتحّدث أيضًا مع عائلتك حول ما تريد  
.يمكن أيضًا أن تنص وثيقة توجيهاتك المسبقة على ذلك  

  
هي مداراة العجزة؟ ما  

.ةهي نوع من الرعاي  
. قبل الوفاةاألخيرةأليام ا في  ستساعدك وتساعد عائلتكةمداراة العجز  

. باالرتياحك أن تشعر علىهذه الرعاية  تحرص  
.تسعى  إلى تحسين صحتك وهي ال    
. في المستشفى أو البيت هذه الرعاية تحصل علىأن يمكن  

.ل الوفاةرعاية يبقون في البيت خالهذه الالعديد من الناس الذين يحصلون على   
 

أسرتي أن يتبرعوا بأعضائي عندما أموت؟أعضاء  هل سُيطلب من   
.ربما ليس من الشائع في ثقافتك  التبرع باألعضاء  

 
.عمل به في الواليات المتحدةآثيرًا ما ُي  

.طلب ذلك من أسرتكمن المحتمل أن ُي  
.مكانك أن تخبر طبيبك وعائلتك بما ترغب قبل أن تموتإب  
.ل ذلك في وثيقة التوجيهات المسبقة أو الوصيةمكانك أن تسجإب  

.لن ُتجبر على التبرع بأعضائك  
 

.نقل من المستشفىُتلجثة إلى أن افي ثقافتي، تبقى األسرة مع   
.قد يكون هذا ممكنًا  

.الممرضمع تحدث عن هذا الموضوع مع طبيبك أو   
 

.حترم معتقداتنا الروحيةمن المهم بالنسبة لنا أن ُت  
.إلى المستشفى أو إلى بيتك) رجل دين( أن يحضر زعيم روحي قد ترغب في  

. الوفاةوقتتسمح المستشفيات بشكل عام بزيارة الزعماء الروحانيين للمرضى، حتى في   
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.في يوم الوفاة دفن الجثةت أن  فيقد ترغب ايضًا  
.غير ممكن قد يكون هذا ممكنًا أو  

.تأآد من إعالم الطبيب والممرض برغباتك هذه  
 

هي شهادة الوفاة؟ ما  
.شهادة الوفاة هي وثيقة قانونية تثبت آيف ولماذا مات الشخص  

.وهي مطلوبة في جميع حاالت الوفاة  
.الطبيب الذي يشرف على عالج المريض يمكن في بعض األحيان أن يوقع شهادة الوفاة  

.الشخصت و موسببقد تقتضي الضرورة أحيانا أن يقوم الطبيب الشرعي بالكشف عن آيفية   
 

هل يجب أن يتم تشريح جثتي؟. في وطني األم ليست هناك رغبة في تشريح الجثة  
".معاينتها"للجثة أو " تشريح"هناك حاالت تتطلب احد أمرين وفقًا للقانون، إما إجراء   

".حاالت الطبيب الشرعي"ويطلق عليها تسمية   
. الوفاةهذه هي الحاالت التي يجب أن ينجز فيها الطبيب الشرعي شهادة  

 
شرعي؟الطبيب ال هوما   

.الطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يقرر لماذا وآيف مات الشخص  
.الوفاة" أسلوب" و" سبب" مات الشخص، تعابير "لماذا" و"آيف"يمكن أن تسمع بدًال من   

.هناك طبيب شرعي في آل مدينة ومقاطعة في والية فرجينيا  
، أن يرسلوا  غيرهمفرض القانون والمستشفيات ومديري الجنائز وآخرينيجب على األطباء والضباط المسؤولين عن 

.محضرًا للطبيب الشرعي عن أي وفاة يمكن أن تتطّلب تشريحًا للجثة أو النظر إليها  
 

 متى تقتضي الحاجة وجود طبيب شرعي؟
:توفقًا للقانون، يجب استخدام الطبيب الشرعي في أربع حاال  

.عناية الطبيبفي  يكون عندما يموت الشخص دون أن) 1  
.عندما تكون الوفاة فجائية وغير متوقعة) 2  
.عندما تحدث الوفاة نتيجة لعنف من أي نوع آان) 3  
.عندما يمكن أن تكون الوفاة قد حدثت بسبب العنف) 4  
  

 إذا آانت وفاة فرد من عائلتي طبيعية، لماذا قد نحتاج إلى وجود الطبيب الشرعي؟   
: قد تحتاج فيها الى طبيب شرعي عندما  تحدث الوفاة بسبب طبيعيهناك ثالثة اسباب  

.عندما ال تكون الوفاة متوقعة ويصعب تحديد سبب طبي) 1  
.في حال لم يكن الشخص الذي مات خاضعًا إلى عناية طبيب بسبب مرض قد يكون محتمًا أن يؤدي إلى الموت) 2  
. آخرينًااشخاص يؤذيعندما يكون الموت قد حدث بسبب شئ يمكن أن )3  

.مرض خطير يمكن أن ينتشر بسرعة في صفوف الجمهور: مثال           
 

لذي يجب أن أفعله؟ اما. يأحد أفراد أسرتي موجود اآلن في دائرة الطب العدل  
".التشريح"أو " المعاينة"سيقوم الطبيب الشرعي بفحص الجثة من خالل   

. ساعة24 مدة  عادةخالل األسبوع، يستغرق الفحص  
. ساعة48خالل العطلة األسبوعية قد يستغرق الفحص   

. قد يستغرق الفحص مدة أطول،في بعض األحيان، عندما يصعب تشخيص الجثة  
. لعمل ترتيبات الجنازةتختاره أنتحالما تتلقى نبأ الوفاة يجب عليَك  اإلتصال بدار للجنازات   

.الجثة إلى دار الجنازات من العمل، سُيسَمح بنقل دائرة الطب العدليعندما تنتهي   
 

؟"التشريح"، وما هو "المعاينة"ما هي   
:قد يقوم الطبيب الشرعي بعمل واحد من هذين الفحصين  
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      المعاينة:  ويتم ذلك في حوالي نصف الحاالت التي يقوم بفحصها الطبيب الشرعي.
.ل لالختبارسيقوم الطبيب الشرعي بعمل فحٍص خارجي للجثة ويجمع عينات من السوائ       

 
      التشريح: يتم ذلك الفحص عندما ال توفر المعاينة معلومات آافية.
   .سيقوم الطبيب الشرعي بعمل فحٍص خارجي وداخلي آامٍل      للجثة

.يتضمن ذلك اختبار آل األعضاء الداخلية وجمع عينات من السوائل       
 

عي؟هل بإمكاني أن أرفض التشريح إذا أراده الطبيب الشر  
.يقوم الطبيب الشرعي فقط بعمل التشريح عندما يكون ذلك ضروريًا. آال  

.هذه القضية تتعلق بالقانون  
 

؟دائرة الطب العدليهل بإمكاني رؤية الجثة في   
.لمكتب السماح بمجيء العائلة إلى ادائرة الطب العدليليس باستطاعة   

.من األفضل رؤية الجثة في دار الجنازات  
:هناك استثناء  

.قد يطلب الطبيب الشرعي منك الحضور لتشخيص أحد أفراد األسرة       
 

 ما الذي يمكن أن يفعله الطبيب الشرعي إذا لم يكن ممكنًا تشخيص الجثة؟
.أو سجالت فحص األسنان لتشخيص الجثة/ عادًة يلجأ الطبيب الشرعي الى استخدام بصمات األصابع و  

:وفي حال عدم توفرها  
   .طة بالتقاط صوٍر وعرضها على الجمهور لمعرفة فيما إذا آان ممكنًا تشخيص الجثةستقوم الشر     

 تشخيص الجثة والمطالبة بها ال يعرضان أي شخص إلى خطر التسفير.
 دائرة الطب العدلي ال تطلب منَك تبيان وضعك القانوني آمهاجر.

 
 آيف أحصل على نسخة من شهادة الوفاة؟

.شخاص اآلخرون المخولون قانونيًا يمكن أن يحصلوا على نسٍخ من شهادة الوفاةأقارب الدرجة األولى واأل  
.مدير الجنازة سيساعدك في الحصول على نسخة من شهادة الوفاة  

 
:يمكن الحصول على نسخ من شهادة الوفاة من  

أمين السجل المدني في المدينة أو المقاطعة التي حدثت فيها الوفاة       
ها قسم سجالت األحوال المدنيةفية لوزارة الصحة في فيرجينيا أي دائرة تابع       

  :للحصول على معلومات من قسم األحوال المدنية في فيرجينيا اتصل بـ         
(804) 662-6200          

:         قم بزيارة الموقع اإللكتروني  
http://www.vdh.virginia.gov/vital_Records/index.htm 

                                              
   أو

 
 لمعرفة موقع الدائرة المطلوبة، اتصل بدائرة الخدمات االجتماعية في منطقتَك

:لتجد أقرب وآالة في المدينة أو المقاطعة التي تسكن فيها       
1-800-552-3431      

http://www.dss.virginia.gov/localagency/      
 

:قم بزيارة الموقع اإللكترونيأو   
http://www.vdh.virginia.gov/medExam/FriendsFamily.htm 
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ن شهادة الوفاة؟علماذا يمكن أن أحتاج إلى نسخة   
:بعض األسباب التي يمكن بموجبها أن تكون بحاجة إلى شهادة وفاة تتضمن  

التأمينالمطالبة ب       
الحصول على منافع حكومية       
تسوية ممتلكات أفراد أسرتَك       
متابعة اإلجراءات القانونية المرتبطة بالوفاة       

 
 هل يجب علَي أن أدفع أجور الفحص الذي يجريه الطبيب الشرعي؟

.آال  
 

  وشهادة الوفاةيللحصول على مزيد من المعلومات عن دائرة الطب العدل
http://www.vdh.virginia.gov/medExam/FriendsFamily.htm 
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  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

  والمغتربينوالالجئين، للمهاجرين،

 
 نصيحة لقادمين جدد من قادمين جدد

 
 
 

.ه النصيحةيقدم القادمون الجدد الذين وصلوا إلى الواليات المتحدة قبلك هذ  
 
 

. زميل لألمور الصحية في الحي الذي تسكن فيهإسأل عن  
.وهذا شخص مطّلع على النظام ويستطيع مساعدتك           

 
 

.أعثر على وظيفة بأسرع ما يمكن  
 

.إحصل على دليل من العمل يثبت أن لديك عمًال  
.جانيةيجب عليك أن تستخدم هذا اإلثبات في العيادات الصحية المتنقلة أو الم  

.وصل بفاتورة مدفوعات: مثال       
 

 
.دّون األعراض  التي تظهر عليك  

.التهاب الحنجرة والحمى: أمثلة  
 

.دّون أسئلتك  
: األقل، إسأل األسئلة الثالث التاليةعلى  

  هي مشكلتي الرئيسية؟ ما • 
  لذي احتاج أن أقوم به؟ اما • 
 لماذا من المهم أن أقوم بذلك؟  • 
 

.، استفسرإذا لم تفهم  
 
 

.تعّرف على حقوقك  
 
 
. تخشى طرح األسئلة ال  

 
 
 
 
 
 
 
 

62 



  نظام العناية الصحية في الواليات المتحدةإستكشاف 

 للمهاجرين، والالجئين، والمغتربين
 

 البقاء بصحة جيدة
 

 
. جيدةوبصحٍة ًانظيف  على دراية بكيفية البقاءأنت ربما  

.إذا آنت مريضًا جدًاربما التكون معتادًا على رؤية الطبيب إال   
. جيدةبصحٍة  تكون على دراية بكيفية تغيير تصرفاتك لتبقىال قد  

  .القيام بأشياء معينة من أجل البقاء بصحة جيدةبأهمية  في الواليات المتحدة يعتقدونوالمرضى األطباء
. في العناية بصحتكتساعد نأ  ويرغبون منكيتوقعون وهم  

 
  مريضًا؟آنأ إذا لم  علي مراجعة الطبيبيجب لماذا
. أن تبقى بصحٍة جيدةلَك  المهم بالنسبةمن يكون قد  

. وتتجنب التوترات نظيفأنَك على تؤآد ربما  
. تجنب المشروبات الكحولية أو السجائر جزءًا مهما من ثقافتكيشكل قد  

.شعر بآالم شديدةلكن ربما لست معتادًا على السعي للحصول على عناية طبية إال إذا آنت مريضًا جدًا أو ت  
 

. بصحٍة جيدةبقوا المتحدة، يحاول المرضى ان يالواليات في  
.ويذهبون لرؤية الطبيب ليساعدهم على تفادي اإلصابة باألمراض  

.وقع األطباء ويرغبون في أن يعمل المرضى معهم للبقاء بصحة جيدةيت  
 

؟ة جيدةاعدوا في بقائي بصح ليسطباءيتبعها األسوف  االجراءات التي هي ما  
. فحوصات جسديةإجراءب طباء األيقوم قد  
. مامرض االختبارات البسيطة للتحقق من وجود بعض جراءإ منك يطلبون قد  

. غّير بعض األشياء التي تقوم بها آل يوم منك أن تأيضًا طباءأل ايطلب ربما  
 إن البقاء مطلعًا في ما يتعلق بصحتك هو جزء هام من البقاء معافى

 
  الفحوصات التي من المهم الحصول عليها؟ انواع ما

. هذا على سنك وجنسكيعتمد  
: االختبارات المطلوبة من الجميعبعض     

      على سبيل المثال:
    الدمضغط مراقبة     

 
: الخاصة بالنساء البالغات فقطالفحوصات بعض  

     على سبيل المثال:
  الثديسرطان فحص    

  الرحمعنق مسحة    
 

: الخاصة بالرجال فقطفحوصاتال بعض  
     على سبيل المثال:

البروستات فحوص      
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الفحوصات؟ هذه جراءإ عن مواعيد مستمر بشكل خباريإ سيقوم الطبيب بهل  
.عطائك معلومات عامة عن متى تحتاج إلى القيام بفحوصاتإ بالطبيب يقوم قد  
. بتذآيركعادًة  الطبيب أو الطبيبة لن يقومالكن  
.  متى يحتاجون الى فحوص منتظمةمعرفة المرضى في الواليات المتحدة على معظم  يواظب انيجب  
 االتصال هاتفيًا لالستفسار عن الموعد الذي تحتاج فيه الى فحص يمكنك. يضًاأ بالسجالت طباء عيادات األتحتفظ
.طبي  

 
  على هذه الفحوصات؟حصلأ آيف

.الفحوصات هذه على الحصول فيةآي عن العيادة في العاملون أو الطبيب سيخبرك  
.عيادة العديد من الحاالت، عليك الذهاب الى الطبيب او الفي  

.عيادة الاو مكتب بعض الفحوصات في الجراءإ يمكن  
. الفحوصات تستوجب ذهابك الى موقع آخربعض  

 
. الفحوصاتهذه  أن أتحّمل نفقاتأستطيع ال  

.خفضةن مسعارأمجانية او ب الواليات المتحدة تقدم خدمات في عيادات هناك  
  الخدمات االجتماعية المحليبقسم صال يمكنك االتمعلومات،ال على للحصول

:  إلى الموقع اإللكتروني التاليإذهب أو 211 رقم أيضا االتصال بمكانكإوب  
http://www.dss.virginia.gov/community/i_and_r/index.html 

 
."يلة التكلفةقلمجانية او صحية خدمات "أنظر في فصل   

 
يرها؟يغت  الطبيب مني  ان يطلبحتمل العادات التي ي انواع هيما  

: الشائعة تتضمنالتغييرات  
)حميتك( ما تأآله تغيير        

   )الرياضية تمارينال( نشاطك اليومي تغيير      

 
 

  وزنكتغيير      
. الساعات التي تنام فيهاعدد تغيير      

؟ت فيما أقوم به يوميًا أن يساعداتغييريمكن إلجراء  آيف  
. ان جسمك يعمل بشكل جيدتعني الواليات المتحدة أن الصحة الجيدة في  معظم األطباءيعتقد  

. بشكل أفضليعمل أن فيساعد جسمك ي يمكن أن كتغيير في عاداتإن إجراء   
 

. من المرضوقايتكيمكن ان تساعد في التي أوصى طبيبك باتباعها  تغييرات البعض  
 :مثًال

 

 

.السكري مرض  تفاديعلى الوزن يمكن ان يساعدك فقدان
 

. التدهورمن  المرضيةحالتكمنع  في  تغييرات أخرىتساعدقد 
 مثًال:
. آنت مصابًا بمرض السكري فإن تغيير حميتك يمكن ان يقيك من الشعور بالمرضإذا  
   يحافظ على مستوى السكر في دمك منخفضًاأن يمكن آما

 
.ي قد تحتاج الى اجراءها، وقدرتها على مساعدتك، منوطة بوضعك الصحيالتغييرات الت  
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.التي تسمح لي ديانتي أو تحرمني من تناولها المأآوالت بعض هناك  
.ذ األمر إلى طبيبك عن هتحدث  
. لكإلختيار الحمية األنسب او بامكانها العمل معك بامكانه  

 
يرات؟ سيحدث إذا لم أرغب في عمل تلك التغي الذيما  
. األمور التي تقلقك مع الطبيبتناقش أن الطبيعي من ، الواليات المتحدةفي  

.بها عن التغييرات التي يصعب عليك القيام بها وتلك التي يمكنك ان تقوم تحدث  
. المحتمل ان تتمكن من القيام ببعض التغييرات، ولكن ليس آل التغييراتمن  

.كليإ النهائي المتعلق بتصرفاتك يعود القرار  
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