كوفيد :19-الحصول على مساعدة من خالل ( DHHSدائرة
الخدمات الصحية واإلنسانية) في والية ماين
في ظل هذه التطورات المتسارعة المرتبطة بفيروس كوفيد( 19-فيروس كورونا المستجد لعام
 ،)2019تُغيّر دائرة الخدمات الصحية واإلنسانية بوالية ماين ( )DHHSبعض اآلليات التي
تتفاعل بها مع العامة ،لكن ما زلنا ملتزمين بضمان حصول سكان الوالية على الموارد التي
يحتاجونها لينعموا بحياة صحية ومنتجة.
تاريخ التحديث 24 :مايو 2021
برنامج المساعدات المؤقتة لألسر
المحتاجة ()TANF
إذا كنت تواجه صعوبة في تلبية
االحتياجات األساسية ألطفالك ،فأنت لديك
أهلية للمساعدات المؤقتة لألسر
المحتاجة .يوفر هذا البرنامج إعانة نقدية
مؤقتة لمساعدة األهل في تلبية هذه
االحتياجات.

تقدم مساعدة الطوارئ إعانات لألسر التي
تعول أطفال ويعانون من حاالت طوارئ
معينة تكون األسرة فيها مهددة بالفقر أو
التشرد .تشمل هذه الحاالت الحرائق ،أو
الكوارث الطبيعية األخرى ،أو إنهاء خدمة
المرافق ،أو الطرد من العقار .يمكن أخذ
إذن بالدُفعات لمرة واحدة سنويًا وت ُدفع
مباشرة ً لمقدم الخدمة.

اإلمداد الغذائي

مساعدة الرعاية الطبية

إذا كنت تعاني لتوفير الغذاء لنفسك أو
ألسرتك ،فأنت مستحق إلعانة اإلمداد
الغذائي .يعين اإلمداد الغذائي األسر
محدودة الدخل على شراء الطعام الذي
تحتاجه للتمتع بصحة جيدة.

إذا لم يكن لديك أنت أو أحد أفراد أسرتك
رعاية طبية ،أو إذا كنتم تجدون صعوبة
في سداد مدفوعات الرعاية الطبية ،فأنتم
مؤهلون لمساعدات الرعاية الطبية .توفر
مساعدة الرعاية الطبية المدفوعات
المستحقة لمقدمي الرعاية الطبية ،وهي
تشمل برامج الرعاية لسكان والية ماين
(ماين كير) ،وبرامج التغطية التأمينية
لألطفال (كب كير) ،وبرامج رعاية األسر
المحتاجة طبيًا*.

إعانة رعاية الطفل هو برنامج مقدم من
مكتب خدمات الطفل واألسرة لمساعدة
األسر المستحقة على الدفع مقابل رعاية
الطفل مما يمكنهم من الذهاب إلى العمل،
أو المدرسة ،أو المشاركة في البرامج
التدريبية الوظيفية .تفضل بزيارة
https://www.maine.gov/dhhs/
 ocfs/ec/occhs/step.htmأو
اتصل برقم  1-877-680-5866لتقديم
طلب.

المساعدة العامة عبارة عن برنامج مقدم
من البلديات يمكن من خالله شراء السلع
األساسية لألفراد الذين ال يستطيعون دفع
تكاليفها .يمكن تقديم طلب للحصول على
المساعدة العامة من خالل أي مكتب بلدية
محلي .تفضل بزيارة
 www.211maine.orgأو اتصل
برقم  211للتواصل مع الموارد
المجتمعية.

ً
ً
مؤهال للحصول
مؤهال لبرنامج الرعاية لسكان والية ماين (ماين كير) ،فقد تكون
*إذا فقدت تغطية التأمين الصحي المقدم لك من خالل الوظيفة ،ولم تكن
على فترة تسجيل خاصة لشراء خطة للتأمين الصحي من خالل بوابة الحكومة للرعاية الطبية  . HealthCare.govبنا ًء على دخل أسرتك ،قد تكون
ً
مؤهال ،تفضل بزيارة بوابة
مستحقًا لمساعدة مالية من الحكومة الفيدرالية حتى تكون أقساط التأمين أيسر تكلفةً .لمعرفة المزيد والتحقق مما إذا كنت
الحكومة للتغطية التأمينية .CoverME.gov

للتواصل:
مكتب استقالل األسرة
يتابع مكتب استقالل األسرة الطلبات ويحدد مدى
االستحقاق للبرامج واإلعانات العديدة المقدمة من دائرة
الخدمات الصحية واإلنسانية  ،DHHSباإلضافة إلى
تقديم خدمات دعم الطفل.

المراسالت البريدية:
114 Corn Shop Ln,
Farmington, ME 04938
الفاكس207-778-8429 :
تليفون1-855-797-4357 :
بريد إلكتروني:
Farmington.dhhs@maine.gov

كيفية التقدم بطلب للحصول على إعانات:
قدّم الطلب عبر اإلنترنت من خالل www.maine.gov/mymaineconnection

أرسله عبر البريد إلى 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 04938

أرسله عبر الفاكس على رقم 207-778-8429

أرسل رسالة إلكترونية إلى Farmington.dhhs@maine.gov

قدّم استمارة طلب التقديم أو امألها في مكتب دائرة الخدمات الصحية واإلنسانية المحلي لديك .ينبغي ألولئك الذين يحتاجون
إلى مزي ٍد من المساعدات االتصال باألرقام المذكورة أعاله للتحدث إلى أحد الموظفين ،وذلك خالل فترة قبول األوراق.

قدّم الطلب عبر الهاتف عبر التحدث إلى مسؤول األهلية.

تفضل بزيارة  www.211maine.orgأو اتصل برقم  211لمزيد من المعلومات عن فيروس كوفيد 19-باإلضافة إلى وسائل الدعم مثل المساعدات
الغذائية للنساء ،والرضع  ،واألطفال ) ،(WICوالمساعدة العامة ،ومساعدة اإلسكان ،وموارد رعاية الطفل ،والبرامج العامة.

