
 
 

 2 از 1 صفحه 

 جامعه مسئولیت کاونتی آالمدا در حصه صحت 
 (Alameda County Responsibility to Community Health (ARCH)) 

 سواالت متداول 

 

 این پروگرام به چه اشخایص کمک یم رساند؟  .1
 این پروگرام به اشخاص ذیل مساعدت یم کند: 

 ساله یا کالنت   18افراد  •

 کاونت  آالمدا باشند  ماه ساکن 6حداقل  •

آنها مثبت   COVID-19تست    8/24/2020از تاری    خ   •
 تشخیص شده باشد 

 Case Investigation/Contactتوسط بخش های  •
Tracing (CI/CT)   (ردیابی تماس / تحقیق کیس)بخش  

 Alameda County Department of Publicیا  
Health ( دیپارتمنت صحت عامه کاونت  آالمدا)   ارجاع

 شده باشد.  
ی
 و معرف

 
  آیا کدام خط تلیفونی یا ویبسایت جهت درخواست   .2

 وجود دارد؟  (stipend) مساعدت مایل
و پروسه ارجاع یا معرفی کالنساالن   ARCH  درخواست  
ایط   COVID-19مصاب به  این   الزایم برای که تمایم شر

های کامیونیت  مشخص   پروگرام را دارند، از طریق پارتنت 
 Alameda County Public Healthشده ما و  

Department's CI/CT Units  (  بخش هایCI/CT  
مدیریت یم شود.   (دیپارتمنت صحت عامه کاونت  آالمدا

مردم    عمومکدام درخواست  آنالین یا نمتی مراجعه برای  
 وجود ندارد.  

 
 اشخاص چی قسم یم توانند درخواست کنند؟   .3

، کدام پروسه درخواست  "عمویم" برای پروگرام  
ً
مجددا
ARCH  تست    2020آگست   24از تاری    خ وجود ندارد. اگر

COVID-19   یک شخص مثبت تشخیص شود، آنها جهت
ی مساعدت مایل  بر اساس معیارهای واجد   ARCHتعیی 

ایط بودن، ارزیابی خواهند شد که آیا 
مستحق این  آنها شر

. ارزیابی توسط بخش  یا از    ،CI/CTپروگرام هستند یا نخت 
طرف دیپارتمنت صحت عامه کاونت  آالمدا یا ارائه کنندگان  

اجتماع )ارائه خدمات به اشخاص در  - در سطحقراردادی 
د که یک شخص  و اجرا یم شود. اگر مشخص ش  خانه( 

را پوره یم کند، یک   ARCHتمایم معیارهای پروگرام 
 درخواست   

ی
از طرف آن شخص تکمیل یم شود  به نمایندگ

(  خدمات اجتمایع اداره)  Social Services Agencyو به 
 ارجاع یم شود.  ARCHمساعدت مایل   جهت

  

وع یم شود؟   .4  چه وقت این پروگرام شر
Alameda County Public Health Department     های و پارتتی

،  یم باشند  CI/CTبخش های   که مربوط به  اجتماع- در سطحقراردادی 
وع به   2020آگست  24در تاری    خ   ارجاع به پروگرام   انجام دادن شر

ARCH  یم نمایند.   را 
 

دریافت مساعدت   جهتآیا کلینیک های صیح مشخص شده ای  .5
 وجود دارد؟  انجام تستبرای    ARCHمایل 

ی صدمه پذیر یم توانند در هر مکابی تست شوند، چرا که محالت   ساکنی 
از یکدیگر جدا یم باشد. هرشخیص که تست   ARCHتست و ارزیابی 

COVID-19   ایط    باشد او مثبت پروگرام  و تمایم معیارات واجد شر
ARCH  را پوره کند از طریقAlameda County Public Health 

Department   های قراردادی ه   اجتماع که مربوط ب- در سطحو پارتتی
، به این پروگرام ارجاع داده خواهد   باشد یم  CI/CT Unitsبخشهای 

 شد. 
 

مستحق و واجد  آیا اگر من مساعدت مایل بیکاری دریافت یم کنم  .6
ایط هستم؟    شر

. ن   دریافت کنندگان برحال امتیازات بیمه بیکاری خت 
(Unemployment Insurance Benefits  (UIB) )   برای این

 مساعدت مایل مستحق نیم باشند.  
 

مستحق  آیا  ، دارم بامعاش از استخدام کننده مریضی رخصت   من اگر   .7
ایط هستم؟  و   واجد شر

. اگر شما مستحق هر قسم رخصت  مرییصی بامعاش از استخدام   نخت 
واجد   ARCHکننده هستید و آنرا دریافت یم کنید، برای پروگرام  

ایط نیم باشید.   شر
 

ی باالی   .8 ایطآیا وضعیت مهاجرت تاثیر بودن برای این   واجد شر
 ؟  خواهد گذاشت پروگرام 
 . نیم  برای این پروگرام یک معیار بودن وضعیت مهاجر  نخت 
 باشد. 

 
9.  

 
من    COVID-19تست   و رخصت شده باشم، -اگر بیکار یا اجبارا

ایط برای ، آیا  تشخیص نشده باشد مثبت   این پروگرام یم    واجد شر
 باشم؟  

ایط بودن برای پروگرام  . واجد شر واجد   عالوه بر معیار  ARCHنخت 
ایط فوق، براساس مثبت تشخیص شدن تست    یم COVID-19شر

 باشد.  
 

یم   (به گذشته هم مربوطعطف بماسبق )آیا مساعدت مایل  .10
 شود؟  

. مساعدت مایل     2020آگست   24. عطف بماسبق نیم شود نخت 
ایط بودن برای این پروگرام یم باشد.    تاری    خ موثر واجد شر

 

  



 
 
 2 از 2 صفحه 

 

 Alameda County)مسئولیت کاونتی آالمدا در حصه صحت جامعه 
Responsibility to Community Health (ARCH)) 

 سواالت متداول )زیاد پرسیده شده( 
 

 برای چه مدت یم توانم مساعدت مایل دریافت یم کنم؟   .11
ایطمساعدت های مایل برای اشخاص  -COVIDمبتال به   واجد شر

ایط را داشته باشند، فقط برای  19 ، که تمایم معیارهای واجد شر
 .  فراهم یم شود یک مرتبه 

 
 چی قسم یم توانم این مساعدت مایل را دریافت کنم؟   .12

)کارت نقدی   Visa cash cardیک   شکلمساعدت مایل به 
 ( صادر خواهد شد.  ویزا

 
آیا یم توانم این مساعدت مایل را به شکل دیگری )چک،   .13

ونییک )   (( دریافت کنم؟ wire transferانتقال الکی 
 Visa cashدر حال حاضی مساعدت های مایل فقط به شکل 

card   .صادر یم شود 
 

هفته باز هم مریض باشم، آیا یم توانم برای مرتبه   2اگر بعد از   .14
 دوم مساعدت مایل دریافت کنم؟  

. این پروگرام مساعدت مایل فقط برای یک دوره دو - نخت 
 هفته ای یم باشد. تمدید در نظر گرفته نخواهد شد.  

 
من منتظر نتیجه تست خود یم باشم. آنها به من گفتند که ایل   .15

واجد  دریافت نتیجه تست خود، نباید به شکار بروم. آیا من 

ایط یا مستحق    این مساعدت مایل یم باشم؟  شر

 . ایط بودن برای این مساعدت مایل زمابی است که   نخت  واجد شر

مثبت را دریافت کرده   COVID-19شخص متذکره نتیجه تست 

 .  شده باشند با او به تماس  CI/CTباشد و پرسونل بخش 

 

 آیا این مساعدت مایل شامل مالیات بر عایدات یم باشد؟   .16

. مساعدت مایل شامل در مالیات برعایدات نیم باشد.    نخت 

 

یک ساخته خواهد   ارگانهایآیا معلومات من با دیگر   .17 دولت  شر

 شد؟ 

  . ایط بودن  نخت  ی واجد شر تمایم معلومات ارائه شده برای تعیی 

، محرمانه یم باشد و در حال حاضی با کدام  ARCHبرای پروگرام  

اک کننده کاونت  و  شخص خارجی بغت  از ارگانهای مش خص اشت 

یک ساخته نخواهد شد.    پارتنت  های کامیونت  شر

 

 باشم؟   آیا برای دریافت این مساعدت باید استخدام شده .18

ط برای مستحق بودن نیم باشد؛ با اینحال،   . استخدام یک شر نخت 

-COVIDتمام اعضای مستحق کالنسال خانواده باید برای تست  

ایط بودن   19 مثبت تشخیص شوند و همه معیارهای واجد شر

 برای این پروگرام را پوره نمایند.  
 

  

من مثبت شده    COVID-19من نی خانمان هستم و تست   .19

   ؟ نمایم مساعدت مایل را دریافت  یک توانم است. چی قسم یم

ایط  قبل از   کهمکلف هستند   ARCHمتقاضیان بیخانمان واجد شر

هوتل که برای  یک در اینکه مستحق دریافت مساعدت شوند، 

 Project Roomkeyاشخاص صدمه دیده در نظر گرفته شده ) 

hotel ،) نیم کند که 
 
  Quality Innیا     Comfort Innهوتلفرف

 را تجرید نمایند.  -خودروز  10برای حداقل    باشد،

 

هوتل دیگری بغیر از   من بیخانمان هستم و خود را در اگر   .20

تجرید کرده ام، آیا    Quality Inn یا   Comfort Innهوتلهای 

ایط خواهم بود.    برای این مساعدت مایل واجد شر

. در حال حاضی خود های  محدود به هوتلتجریدی - نخت 

Comfort Inn    یاQuality Inn   .یم باشد 

 

(  CI/CTآیا ارائه دهنده بخش تحقیق کیس/ردیانی تماس ) .21

ده تکمیل یم  واخان در  درخواست  ها را برای هر شخص کالنسال

 کند؟  

 Resourceبله. شخص موظف جمع آوری منابع )

Navigators بخش های اجتمایع پارتتی ( مربوط بهCI/CT    یا  

Alameda County Public Health Department    یک

ایط بودن برای این  را   ARCHدرخواست    ی واجد شر جهت تعیی 

  COVID-19 برای هر شخص کالنسال مصاب به  پروگرام، 

 یم    )تصدیق شده توسط تست البراتوار(
ی

که در خانه زنده گ

 تکمیل خواهد کرد. د کن 

 

 یم کنند، آیا  .22
ی

اگر بیشی  از یک فامیل در یک خانه زنده گ

 آنها یک مساعدت مایل دریافت یم کنند؟ 

. اگر  چندین کالنسال در یک خانه مثبت   COVID-19نخت 

مثبت    COVID-19 دارای ، هر شخص کالنسال تشخیص شوند 

را تسلیم نماید. واجد   ARCHباید یک درخواست  برای پروگرام  

ایط بودن برای پروگرام  -caseمورد  )-به- به قسم مورد ARCHشر

by-case  .ی یم شود  ( تعیی 

 

ایط بودن است؟   .23 ط برای واجد شر  آیا ازدواج یک شر

  .  نخت 

 

 یم نمایم.   COVID-19من با کالنساالن دیگر   .24
ی

  مثبت زنده گ

 من شوند؟  ARCHدر درخواست  شامل  آیا آنها باید  

. این کار تخیط بیمه   انتقال و حسابده از قانون   و تخلف نخت 

 Health Insurance Portability and) صیح 

Accountability Act (HIPPA) .فرض خواهد شد )  

 


