دليل
تقييم
صحة
الالجئين

أرقام هاتفية مفيدة
يرجى االتصال بأقرب وكالة صحية عامة لالطالع على
مزيد من المعلومات حول تقييم صحة الالجئين .فيما يلي
أرقام الوكاالت الصحية العامة في بعض المقاطعات التي
يعيش بها الكثير من الالجئين:

763-422-7030
أنوكا
952-361-1329
كارفر
218-299-5220
كالي
952-891-7500
داكوتا
612-348-7006
هينيبين
507-295-5272
نوبليز-روك
507-328-7500
أولمستد
218-998-8320
أوتر تيل
سان بول-رامزي 651-266-1251
320-656-6287
ستيرنز
651-430-6655
واشنطن

مرحبًا بكم في مينيسوتا

إذا لم تكن مقاطعتكم مدرجة أعاله ،أو لمزيد من
المعلومات ،اتصل بموظف الحاالت في الوكالة
التطوعية ( )VOLAGأو اتصل على برنامج صحة
الالجئين التابع لإلدارة الصحية لوالية مينيسوتا على
الرقم .651-201-5414
اإلدارة الصحية لوالية مينوسوتا
برنامج صحة الالجئين
ص ب 57946
سان بول ،مين 576 -66155

برنامج
صحة الالجئين التابع لإلدارة
الصحية
لوالية مينيسوتا

مقدم من برنامج صحة الالجئين التابع لإلدارة الصحية لوالية مينيسوتا
بناء على المادة الواردة من إدارة الصحة العامة بوالية ماساتﺸوستﺲ.
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أين أذهب؟
يمكنك الحصول على التقييم الصحي لالجئين من وكالة
الصحة العامة المحلية أو من مقدم الرعاية األولية الخاص
بك.

ما هي وكالة الصحة العامة المحلية؟
هناك وكالة صحة عامة محلية في كل مقاطعة بوالية
ميتيسونا .ويمكن أن تساعدك المقاطعة القريبة منك في
ترتيب موعد تقييم صحة الالجئين الخاص بك .وتوفر هذه
ضا العديد من الخدمات التي ستساعدك .على
الوكاالت أي ً
سبيل المثال ،توفر بعضها تحصينات واختبارات وعالج
لألمراض.

من هو مقدم الرعاية األولية؟
إن مقدم الرعاية األولية الخاص بك هو العيادة أو
الطبيب الذي يعتني بك بﺸكل منتظم ،خاصة إذا كنت
مريضً ا ،أو كنت تحتاج إلى حقن ،أو إذا كنت تحتاج
إلى عالج لمﺸكلة صحية.
إن الرعاية األولية لديها عيادة منتظمة أو مقدم رعاية
صحية يعتني باحتياجاتك من الرعاية الصحية
المستمرة ،وعند الضرورة ،يحيلك إلى أحد
اإلخصائيين.
وتتضمن الرعاية األولية العديد من الخدمات الصحية.
وهي يجب أن تفي بجميع احتياجاتك تقريبا من الرعاية
الصحية.

كيف يمكن أن يختلف هذا عن الفحص الطبي
الذي تم لي في الخارج؟
يبحث الفحص الذي تم لك في الخارج عن الحاالت التي قد
تمنعك من القدوم إلى الواليات المتحدة ،مثل مرض السل
و/أو المﺸكالت العقلية و/أو البدنية المتعلقة بالعنف
وتعاطي المخدرات.

ما تكلفة هذا الفحص الطبي؟
لست ملز ًما بالدفع مقابل التقييم الصحي إذا ما كانت
مينيسوتا هي الوجهة األولي لك في الواليات المتحدة.
وسيتم تغطية التكلفة بإحدى الطريقتين التاليتين )0 :إذا كان
لديك بطاقة ميديكيد ( ،)Medicaidفإن المساعدة الطبية
لوالية مينيسوتا تدفع هذه التكاليف )0 .إذا لم تكن لديك
بطاقة مساعدة طبية ( )MAوكنت الجئًا عاش في

الواليات المتحدة لفترة أقل من  02يو ًما ،فإن عيادتك
قد تتلقى مقابل التقييم الصحي من اإلدارة الصحية
لوالية مينيسوتا.

ماذا يكون علي أن أفعل؟
إذا كان لديك تقيي ًما صحيًا ،أحضر معك البنود التالية
إن كانت لديك:
 حقيبة ( IOMمنظمة الهجرة الدولية) مع جميع
السجالت الطبية وأشعات الصدر
 سجالت التحصين
 السجالت الطبية األخرى
 أي أدوية أو أعﺸاب قد تستخدمها

ما هو "تقييم صحة الالجئ"؟
يعد تقييم صحة الالجئين الخطوة األولى في منظومة
الرعاية الصحية في الواليات المتحدة .فهو فحص طبي
كامل وفرصة الكتﺸاف أي مﺸاكل صحية قد تعاني منها،
والتي قد تمنعك من الحصول على وظيفة أو االلتحاق
بالمدرسة .ويعد تقييم صحة الالجئين جز ًءا مه ًما من إعادة
توطينك وحياتك الجديدة في الواليات المتحدة.

يجب على جميع الالجئين والمتمتعين بحق اللجوء
والمهاجرين الكوبيين/الهايتيين الذين يفدون على
مينيسوتا إجراء التقييم الصحي.
يستغرق التقييم الصحي زيارتين كاملتين لمقدم
الرعاية الصحية أو لعيادة طبية ،ويﺸمل ما يلي:






مراجعة للفحص الطبي الذي تم لك في الخارج
مراجعة لتاريخك الصحي
فحص صحي عام
فحوصات العدوى
التحصينات التي قد تكون في حاجة إليها

يجب أن تقوم بإجراء هذا التقييم الصحي في غضون 02
يو ًما من الوصول إلى والية مينيسوتا .ويمكنك طلب
حضور شخص يتحدث لغتك عند إجراء الفحص الطبي
عليك.

