
 19-كوفيد وس يرفمن  السالمة+  الصحة األسئلة الشائعة حول

تصل بطبيبك للحصول على إختبار. قد تشمل األعراض السعال أو الحمى أو ضيق التنفس. ن المهم جًدا إجراء اإل، فم (COVID-19) ايروس كورونإذا كانت لديك أعراض ف
 .ختبارإلجراء اوصفة طبية إل

  19-دفيكوختبار إجراء إمكنني ي هل

ستشر طبيب الرعاية األولية الخاص إختبار. ستحتاج إلى وصفة طبيب إلجراء اإل 

معلومات لول ختباراإلعليك إجراء بك للحصول على إرشادات حول ما إذا كان يجب 

 حول الخطوات التالية.

 ؟ 19-كوفيدختبار إجراء إ، كيف يمكنني إذا لم يكن لدي طبيب

، ختبارإلإجراء اهلية أ يفوستتو مين صحيلديك تأ، ولكن كن لديك طبيبلم يإذا 

ختيار مزود اإلنترنت إلعبر تصال تصال بشركة التأمين الخاصة بك أو اإليرجى اإل

 .ختبارإلا ألهليةرعاية أولية يمكنه تقييمك 

 و www.detroitmi.gov/coronavirus الموقع يمكنك أيًضا زيارة

للعثور على  (DON’T HAVE A DOCTOR) طبيب" يس لديل" زرانقر 

 Coronavirus Communityكورونا ) يروسلفشبكة الرعاية المجتمعية  قائمة

Care Network) كوفيد مزودو الرعاية الصحية الخاصة الذين يوفرون مواعيد-

 جدد.المرضى القبلون ستوي 19

، فهل يمكنني ةيالوإذا لم يكن لدي تأمين طبي أو هوية صادرة عن ال

 ختبار؟إلاإجراء 

ارة الصحة إدقامت  ،ختباراألهلية لإل ال تستوفي و صحي إذا لم يكن لديك تأمين

ًيا فيدراالمراكز الصحية المؤهلة بالترتيب إلجراء فحوصات مجانية من خالل 

(FQHCs .)يًافيدرا مؤهل صحيكز مر عثر على أقربإ (FQHC) :هنا 

testedhttps://michiganimmigrant.org/coronavirus#medical 

 

 

 

 مالحظةال ىرجي
)الحمى  19-دكوفي ، الذين يعانون من أعراض تشبه، بمن فيهم األجانباألشخاصجميع  (USCIS) ت المتحدةيشجع مكتب خدمات المواطنة والهجرة في الواليا

لن تؤثر هذه المعالجة أو الخدمات الوقائية سلًبا على أي أجنبي كجزء العالج الطبي الضروري أو الخدمات الوقائية.  طلب الحصول علىى والسعال وضيق التنفس( عل

في  ةريكون مكتب خدمات المواطنة والهج لن بل.في المستق (Public Charge كسب لقمة العيش بمقدورهم يسالذي لالمهاجرين ) العامة سؤوليةممن تحليل ال

 .الهجرة قانون ختبار لتطبيقإستخدام أي معلومات مقدمة في موقع إختبار وال يجوز له ًدا في مواقع اإلجاوتم (USCIS)الواليات المتحدة 

 

 

 

 .globaldetroitmi.org/covid19 ، قم بزيارة19-عن فايروس كوفيدمزيد من المعلومات والموارد لل

 

 

 

 
 

 
 

تخاذ إجراء. ال إ عتبارها نصيحة ضريبية أو قانونية. نوصي بشدة بالتشاور مع محاسب و / أو محام قبلإ، ولكن ال ينبغي ضل ما لدينالمعلومات الواردة في هذا المستند بأفتم التحقق من ا
، فقد ة في الظروف الحاليةر إلى الطبيعة المتغيرة بسرع، وبالنظأفضل جهودناذل بعلى الرغم من  أغالططاء أو عدم وجود أخ (Global Detroit ديترويت العالمية ) يمكن أن تضمن

 2020 (أبريلنيسان ) 16في هذا المستند. تم تحرير هذا المستند آخر مرة في  الواردة  تحدث تغييرات بعد وقت النشر تؤثر على دقة المعلومات

 ؟ 19-كوفيدار ختبإ جراءإل كنني تحديد موعدهل يم

 Coronavirusكورونا ) يروسلفالرعاية المجتمعية بشبكة تصل إ

Community Care Network)  0505-230-313على الرقم ، 

 ختبار.اإلإلجراء  لتحديد موعد  مساءً  7صباًحا حتى  9من الساعة 

 ختبار؟اإل إجراء أين يمكنني

 8على )( State Fairgrounds) يةوالال معارضفي  ختباراإل إجراءيمكنك 

Mile  وودوارد  و شارعWoodward )أثناء  ختبارجراء اإلإل في ديترويت

 ختبار مجاني.اإل. سيارتكب المرور

 ختبار؟اإل إجراء ما هي المستندات التي يجب علّي أخذها إلى موقع

 هوية. إذا لم يكن لديك صة القيادةرخأو  ةيوالوهوية ال وصفة طبيبكيجب أن تأخذ 

مثل شارة العمل أو فاتورة  تعريف أخرى هويةأخذ أي ، يمكنك ةلواليعن ا ةصادر

 ، إلخ.خدمات العامةال

 يختبار فإ إجراء حاجة إليفي حالة الطوارئ و ماذا أفعل إذا كان لدي

 أسرع وقت ممكن؟

 ، تأكد من إخبارلاتصاال عندذهب إلى أقرب غرفة طوارئ. إأو  911رقم التصل بإ

وا كونيحتى  19-كوفيد المستشفى بأن لديك أعراض أو (EMS) كادر الطواريء

 .على إستعداد

 ختبار؟اإلإجراء ماذا لو كنت بحاجة إلى النقل إلى موقع 

 .(Fairgrounds) أرض المعرض حجز موعدك فيقوم بأخبر المتصل الذي ي

. يتوفر دوالر  2بمبلغ  سيارةحجز سيارات لالمباشرةً بخدمة  يقومون بإيصالكس

 https://bit.ly/RidesToTestingلمعلومات هنا: مزيد من اال

https://michiganimmigrant.org/coronavirus#medicaltested

