
السریعة المجانیة في المنزل19-أربع طرق لمساعدة األشخاص في الحصول على اختبارات كوفید

القادة في
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ةالمجتمعی

www.covidtests.govعلى اطلب حزمة مجانیة لتصلك إلى منزلك 
المجانیة التي 19-للحصول على مزید من المعلومات حول مبادرة البیت األبیض، وطلب حزمة اختبارات كوفیدNACHWموقع قم بزیارة 

في الوصول إلى یجدون صعوبة الولئك الذین .اختبارات مجانیة إلى منزلك ومساعدة اآلخرین في طلب اختباراتھم المجانیة4تحتوي على 
الھاتف النصي للمعاقین سمعیًا(0233-232-800-1اإلنترنت أو بحاجة إلى دعم إضافي عند تقدیم طلب، یمكنكم االتصال على الرقم 

1-888-720-7489.(
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لمجتمعیة وصول العاملین في مجال الصحة المجتمعیة بالجمعیة الوطنیة للعاملین في مجال الصحة ا
والشریك إلى 

السریعة المجانیة في المنزل19-اختبارات كوفید

أو التأمین الصحي الخاص) CHIP(أو برنامج التأمین الصحي لألطفال Medicaidاستخدم تغطیة التأمین الصحي الخاصة بك من 
.المتطلبات، واألسئلة المتكررةھاریس لشركات التأمین وخطط المجموعة لتغطیة االختبارات، بایدنالصادر بشأن متطلبات إدارة البیاناقرأ 

قم بزیارة أحد مواقع االختبارات المجانیة المجتمعیة في مجتمعك
19-إلجراء اختبار كوفیدموقع اختبار مجتمعيابحث عن أقرب 

ӛ�

سّجل منشأتك في عملیة االختبار الموسع الیوم
، والكلیات والجامعات التاریخیة للسود 12اختبار بدون تكلفة لمراكز رعایة األطفال، ومدارس الصفوف من الروضة حتى الصف OPETیوفر 

(HBCUs) والمجتمعات منخفضة الموارد، واألماكن المجمعة، مثل مالجئ المشردین، ومالجئ العنف المنزلي وسوء المعاملة، والمرافق ،
اإلصالحیة غیر الفیدرالیة، وغیرھا من المواقع المؤھلة

ماذا أقول عند االتصال بشخص ما حول ھذه الفرصة
المجانیة السریعة في المنزل من 19-معك لمعرفة ما إذا كنت مھتًما بطلب مجموعة اختبار كوفید] منظمة[تتواصل ]!االسم[مرحبًا "

".خالل مبادرة جدیدة للبیت األبیض

]الرد[

ستكون مؤھالً لتلقي حزمة واحدة ألسرتك، والتي ستحتوي على.اسمحوا لي أن أشاطركم المزید عن برنامج البیت األبیض.رائع"
قدیم االسم لتقدیم طلب باستخدام صفحة الویب الخاصة بالطلب من البیت األبیض، ستحتاج إلى ت.اختبارات4مجموعة بھا إجمالي 

لن یتم مشاركة معلوماتك مع أي وكاالت حكومیة أخرى ولن یتم استخدامھا .األول واألخیر وعنوان البرید الكامل والرمز البریدي
"ھل لدي اإلذن باستخدام ھذه المعلومات وتقدیم ھذا الطلب؟.لتحدید أي مزایا اجتماعیة، وال لتحدید حالة الھجرة

]الرد[

ھل لدیك عنوان برید .أخیًرا، یمكنني مساعدتك في تتبع حزمتك من خالل تزویدني بعنوان برید إلكتروني لربطھ بطلبك!رائع"
"إلكتروني ترید مشاركتھ؟

Diaشركاء مع ) NACHW(لدى الجمعیة الوطنیة للعاملین في مجال الصحة المجتمعیة  de la Mujer Latina لمساعدة العاملین
إذا كنت أحد العاملین في مجال الصحة المجتمعیة وبحاجة إلى .في مجال الصحة المجتمعیة في طلب مجموعات ألنفسھم ومجتمعاتھم

Diaمساعدة، یرجى االتصال بـ  de la Mujer Latina 5285-801-281على الرقم

http://www.nachw.org/covidtests
https://www.hhs.gov/about/news/2022/01/10/biden-harris-administration-requires-insurance-companies-group-health-plans-to-cover-cost-at-home-covid-19-tests-increasing-access-free-tests.html
https://www.cms.gov/files/document/11022-faqs-otc-testing-guidance.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/aca-part-51.pdf
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/operation-expanded-testing.html
https://www.diadelamujerlatina.org/our-programs/
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