
 

  michigan.gov/leo/ يرجى زيارة موقع وزارة التأمين ضد البطالة على الرابط التالي: لمعرفة المزيد والتقديم

 (866) – 500 – 0017أو االتصال بمكتب االستعالمات على الرقم 

  إعانات البطالة
إعانات للحصول على أو انخفاض كبير في األجور مؤهلين  وظائفهم قسريًالفقدان  الذين تعرضوا حديثًا يعتبر األفراد

 طالما أنهم: العمل مؤهلينعلى تصريح  الحاصلونكما يعتبر المهاجرون  ان.البطالة في والية ميشيغ

 خالل األشهر الستة الماضية. وذلك الذي تحدده الوالية لألجور المكتسبة  الحد األدنى  يستوفون -1

 فعليًّا للحصول على عمل.  يسعون -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحكومية الطبية المساعدة

العديد من برامج   متنوعة لتحديد  وب  الحكومية  المساعدةتقدم ميشيغان  المعايير األساسية  األهلية. تمعايير  تضمن 

الدخل محدودة  أسرة  ضمن   ميشيغانفي    العيش  Medicaidلحصول على برنامج المساعدة الطبية  ا  أهليةلتحديد  

 مواطنًا أمريكيًا أو مقيًما قانونيًا مؤهاًل.  إما الشخص  إلى كون باإلضافة

 على الرابط التالي:   Michigan Bridgesيرجى االطالع على موقع جسور ميشيغان 

ps://www.michigan.gov/mdhhshtt 

أي من برامج المساعدات   اإلنسانية لمعرفة على المكتب المحلي التابع لوزارة الصحة والخدمات أو االتصال  

 أنت مؤهل لالستفادة منه. 

 
 
 
 
 
   
  
 
  
  

        

 

  

 
  
  

الالجئين وخدمات العمال   مساعدات
 المهاجرين

 

 الواليات المتحدة.  من وقت دخولهم إلىأشهر  ثمانيةلمدة تصل إلى  لالجئينالية ميشيغان مساعدات نقدية وطبية تقدم و

 

غير المصحوبين بذويهم  الرعاية البديلة للقاصرينوخدمات  الطبيةتتوفر أيًضا خدمات التوظيف والفحوصات كما 

   .Michigan Bridgesمن خالل جسور ميشيغان  للعمال المهاجرينوخدمات خاصة 

 

:  الموقع أدناه  يرجى االتصال بمكتب وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية المحلي أو زيارة مزيد من المعلومات والتقديملل 

https://www.michigan.gov/mdhhs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Michigan Bridgesجسور ميشيغان  

 مساعدات غذائية ونقدية
 

 أهلية الحصول على المساعدة الغذائية:

 أن يكون من سكان ميشيغان -

 أن تكون أسرة محدودة الدخل   -

أن يكون مواطنًا أمريكيًا أو الجئًا أو مهاجًرا من فئة خاصة أو مقيًما قانونيًا دائًما ممن هم من ذوي االحتياجات  -

 الخاصة أو المنتمين إلى الجيش األمريكي أو أن يكون طفالً مولوًدا خارج الواليات المتحدة ولم يبلغ الثامنة عشر. 

 

 المساعدة النقدية المؤقتة:  

 أن يكون من سكان ميشيغان -

 أن تكون أسرة محدودة الدخل وأحد أفرادها طفل قاصر أو امرأة حامل -

 أن يكون مواطنًا أمريكيًا أو مهاجًرا من فئة خاصة -

 حدة ولم يبلغوا الثامنة عشر مؤهلون للحصول عليها أيًضا األطفال المولدون خارج الواليات المت -

 

للتقديم من أجل الحصول على المساعدة والتحقق   Michigan Bridgesيرجى الرجوع إلى برنامج جسور ميشيغان 

 من حالة األهلية وإدارة حسابك من خالل زيارة الموقع على الرابط أدناه:  

mdhhsv/go.michigan://www.pstth 

 

  األطفال رعاية مساعدات
ممن لألسر محدودة الدخل دفع التكاليف متاحة في مساعدة اللم يكن بإمكانك تحمل تكاليف رعاية األطفال فإن  إذا

 للعمل أو المدرسة.إما لراشدون من أفرادها يذهب ا

لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع وزارة التعليم في ميشيغان على الرابط التالي: 

https://www.michigan.gov/mdhhs 

 

رجى الرجوع إلى الدليل المرجعي كومية هذه، يالحن هم غير مؤهلين لالنتفاع ببرامج المساعدات بالنسبة لم

 الرابط التالي:  بزيارةجتمع ملموارد ال

detroit/-https://refugees.org/uscri 

 

 

 
 الحكومية المساعداتالحصول على 

نقدية و ل ا نات  لغذاء واإلعا ا نات  يةالمساعبرنامج إعا لطب لة وإعانات (Medicaid) دة ا بطا ل  ا
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