
 ة@اعرلا IJدقم ة@امحو دعD نع ة5حصلا ة@اعرلا تامدخ عيسوتب يذ5فنتلا رمألا نأش- ةعئاشلا ةلئسألا
KL ة5حصلا

J ف ةهجاوم لظRSدجتسملا انوروك سو COVID-19 (EO 2020-09( 

 ؟يذ2فنتلا رمألا اذ* ردص اذامل

:9 دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ة.مهأ د(ازت ب#س!
 ەذه ةهجاومل اهABفوت عيسوت ةرو:Lو 19 دجتسملا انوروك سوABف ةهجاوم ;

:9 نولوزعملا صاخشألا عيطتس] دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ABفوت عيسوت لالخ نمف .ةمقافتملا ةمزألا
 لوصحلا رارمتسا مهلزانم ;

الضف مهلزانم نم ة.بطلا تامدخلا cع
ً

:9 نjامأ ءالخإ نع 
 نيذلا 19 انوروك سوABف :oرمل ة.حصلا تnشmملاو تا.فشkسملا ;

 .ة.لخاد ة(اعر نوجاتح(

 ؟يذ2فنتلا رمألا اذ* رمأ7 م5

 امz .دع7 نع ة(اعرلا تامدخ ة.طغت ;{صلا :B|مأتلا تاxyz نم اهيف بلط( ;vwلا تاهوuرانtسلا يذ.فنتلا رمألا اذه عسوي
 ة(اعرلا تامدخل ةق�سملا ض�uفتلا تا�لطتم كلذكو دع7 نع ة.حص تامدخ يأل ف.لا�تلا مساقت يذ.فنتلا رمألا اذه رظح(

 تامدخ م(دقتب حامسلل ة(الولا نوناق طوxy يذ.فنتلا رمألا ففخ( ،اABًخأو .19 دجتسملا انوروك سوABف7 ةقلعتملا دع7 نع
 .دع7 نع ماعلا ABغ xyا�ملا لصاوتلا �Aع ومنلا تاقاع�و ة.سفنلا ةحصلا

?<لا تا*و;ران:سلا ام
 ؟رمألا اذ* بجوم5 دع5 نع ة2حصلا ة7اعرلا تامدخ ة2طغت KLMمأتلا تاHIJ نم اهيف بلط7 @

:9 ةمدخلا نوكت نأ -
 ض�uملل اً.صخش اهم(دقت دنع ةاطغملا عفانملا نم ساسألا ;

 اً.بط ةuرو:Lو اxu�uً ةمئالم ةمدخلا نوكت نأ -
:9 اهمدق( ة.حصلا ة(اعرلا ;�دقم ةك�ش نم ة(اعر مدقم نم ةمدقم دع7 نع ة(اعرلا ةمدخ نوكت نأ -

 قاطن ;
:9 ةسرامملا7 ضوفم وأ لجسم وأ دمتعم وأ صخرم نوكuو هتسرامم

 .يونيلإ ة(الو ;

M_ قبسملا ض;]فتلا عنمل ل*ؤي يذلا ام
 ؟يذ2فنتلا رمألا اذ* @

 سوABف7 ةقلعتملاو ة(اعرلا ;�دقم ةك�ش نم ةمدقملا دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا تامدخ عيمجل قبسملا ض�uفتلا رظح(
 .19 دجتسملا انوروك

M_ ة;راجتلا KLMمأتلا تاdIJل اهيلع صوصنملا دع5 نع ة7اعرلا طوHI ̀@ ام
 ؟يذ2فنتلا رمألا اذ* @

 لقأ وأ ةماjA� Lأ نوكت دع7 نع ة(اعرلا تامدخل اًطوxy عضت نأ ةuراجتلا ;{صلا :B|مأتلا تاc xyzع يذ.فنتلا رمألا رظح(
 19 انوروك سوABف ئراوط لالخ Medicaid جمان�Aل اهيلع صوصنملا طو�yلا نع مهيلع نمؤملاو ة(اعرلا ;�دقم ەاجت ةمءالم
 .ةمدخلا مدقم ف.لا�ت د(دس©و تاق.ثوت اهنم لئاسم Medicaid طوxy لوانkت .ةماعلا ة.حصلا

 ؟ف2لاjتلا مساقت رظحل ةل*ؤملا تامدخلا ام

 سوABف7 قلعتت ءاوس ة.حصلا ة(اعرلا ;�دقم ةك�ش نم ةمدقملا دع7 نع ة(اعرلا تامدخ ف.لا�ت مساقت رمألا اذه رظح(
الاثتماو ،كلذ عمو .ال مأ 19 انوروك

ً
:9 لجسملا لظ.س ،ة.لارد.فلا طو�yلل 

 عفد( ة.لاع ةعطتقم غلا�م يذ ;{ص جمانرب ;
:±( vwح ة.ئاقو ة(اعر IRS ةرئاد اه�Aتعت ال ةمدخ يأل ةكAwشملا ةفل�تلا

 .ةعطتقملا غلا�ملا7 لجسملا ;

?<لا KLMمأتلا ططخ ̀@ ام
 ؟دع5 نع ة7اعرلا ة2طغتب ةصاخلا طوdIلا ەذ* اهيلع قبطنت @

 )صاخلا :B|مأتلا س³لو - HMOو ́;³ئرلا ;�vطلا :B|مأتلا لثم( ةلماشلا ;{صلا :B|مأتلا ة.طغت -
 لجألا ةABصق ةدودحملا ةدملا تاذ ;{صلا :B|مأتلا ة.طغت -
الماش اًنيمأت مهيلع نمؤملا بالطلا cع ;{صلا :B|مأتلا ة.طغت -

ً
 

الماش اًنيمأت اهيلع نمؤملا تا.عمجلل ة.حصلا جما�Aلا -
ً

 



 cع ة«تقملا صلاوبلاو لجألا ةل�uط ة(اعرلا تامدخو نويعلا جالعو نانسألا جالع تامدخل لماشلا :B|مأتلا -
 .ددحملا ضرملا صلاو½و ثداوحلا

M_ ةففخملا دعاوقلا بجوم5 اهمادختسا5 ح]مسملا تاصنملا ام
 ؟يذ2فنتلا رمألا اذ* @

 Google Hangouts و Apple FaceTime و Skype و ة.فتاهلا تاملا�ملا لثم ،دع7 نع ماع ABغ xyا�م لصاوت ةل.سو يأ
 لثم ماعلا xyا�ملا لصاوتلا لئاسو مادختسا7 حمس] ال ءانثkسالا اذهو .خلإ ،Facebook Messenger video chat و

Facebook Live وأ TikTok وأ Twitch. 


