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من اإلخالء والحجز على ممتلكاتك العقارية

ال يمكن للمالك أن يطردوا المستأجرين أو يهددوا بطردهم .ال يمكن لشركات
الرهن العقاري أن تحجز على ممتلكات أصحاب المنازل .خالل هذه األزمة ،منزلك
آمن.

من محصلي الديون

المضايقات من محصلي الديون محظورة .ال يمكنهم القدوم إلى منزلك أو مكان
عملك ،أو رفع دعاوى قضائية ضدك ،أو استعادة سيارتك ،أو االستقطاع من
أجورك.

من قطع خدمات المرافق

يحظر على شركات المرافق إيقاف تشغيل الغاز أو
الكهرباء .يجب أن تكون قادرًا على إبقاء األضواء مضاءة
وتشغيل المياه الساخنة.

من التالعب في األسعار

ال يمكن للشركات فرض أسعار مبالغ فيها على السلع
الشائعة والعناصر المهمة مثل األقنعة ومعقم اليدين
والقفازات.

من التمييز

ال يمكنك السماح بالتمييز ضدك بسبب العرق أو
اإلثنية أو األصل القومي أو اإلعاقة أو أي فئة محمية
أخرى في السكن أو عند طلب الرعاية الصحية.

عندما تسعى للحصول على رعاية صحية

إذا شعرت بالمرض ،اطلب الحصول على الرعاية
الصحية .يغطي التأمين اختبار تشخيص مرض
( )COVID-19وعالجه .بالنسبة للمهاجرين غير
المؤهلين لبرامج التأمين الصحي العام ،ستقوم
مؤسسة ( )MassHealth Limitedبتغطية التكلفة.
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يمكنك التأهل للحصول على
المساعدة النقدية

Massachusetts Attorney General Maura Healey

يوفر قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا
( )CARESمدفوعات نقدية لمرة واحدة تبلغ  1,200دوالر لألفراد ،و 2,400دوالر لألزواج،
و 500دوالر لكل طفل لمعظم دافعي الضرائب الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية برقم
الضمان االجتماعي .قد تتوفر مزايا أخرى ،بما في ذلك برنامج (( )SNAPقسائم
الطعام) وبرنامج (( )TAFDCرعاية األسر التي لديها أطفال) وبرنامج (( )WICالمعونات
الغذائية التكميلية لألمهات والرضع واألطفال) من خالل إدارتي المساعدة االنتقالية
والصحة العامة.

إعانات البطالة

يمكنك التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة إذا
فقدت وظيفتك وأنت مصرح لك بالعمل في الواليات
المتحدةُ .قم بتقديم مطالبة لدى إدارة مساعدات البطالة.

اإلجازات المرضية المكتسبة

بموجب قانون والية ماساتشوستس ،يحق للعمال
الحصول على إعانات من جهات عملهم ،بما في ذلك
الوقت اإلجازات المرضية المكتسبة ،بغض النظر عن
وضعهم كمهاجرين .قد تتوفر إجازة مرضية وإجازة عائلية
مدفوعة األجر من خالل قانون العائالت أوال ً لالستجابة
لفيروس كورونا.

تغطية التأمين الصحي

قد يكون السكان غير المؤمن عليهم مؤهلين للتغطية من
خالل فترة التسجيل المفتوحة الممتدة لبرنامج (Health
.)Connector

المساعدة من المنظمات غير الهادفة للربح

تقدم مؤسسة ( )MassUndocuFundومنظمات
المساعدة المتبادلة والمنظمات العمالية من ً
حا نقدية
صغيرة لألشخاص الذين ال يحملون وثائق هجرة
رسمية وغيرهم ممن قد ال يكونون مؤهلين للحصول
على مساعدة أخرى .تتوفر المزيد من المعلومات لدى
مؤسسة (.)Jobs with Justice

اتصل بنا
الخط الساخن الرئيسي

(617) 727-8400
قضايا العمال

(617) 727-3465
شكاوى الحقوق المدنية

(617) 963-2917
خط المساعدة بشأن
الرعاية الصحية

(888) 830-6277
موارد من مكتب المدعي العام
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