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Immigrant Community Survey - Turkish 
Washington Eyaleti, kaçak göçmenlere yönelik yeni sağlık sigortası kapsam seçenekleri üzerinde 

çalışıyor. Immigrant and Refugee Health Alliance (Göçmen ve Sığınmacı Sağlık Birliği), sağlık sigortası 

ve sağlık hizmetleri hakkındaki deneyimlerinizi öğrenmek istiyor. Düşünceleriniz, kapsam seçenekleri 

açıklandıktan sonra eyaletin sosyal destek ve kayıt çabalarının şekillendirilmesine yardımcı olacaktır. 

Yanıtlarınız anonim ve gizli tutulacaktır. Bu bilgileri, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumuna 

bildirmeyeceğiz. Sizden, kimliğinizi açığa çıkartabilecek bilgiler vermeniz istenmeyecektir.  

1. Ücretsiz veya düşük maliyetli sağlık sigortasının mevcut olması durumunda sizin veya ailenizin kayıt 

olma olasılığı nedir?  

oldukça yüksek 

yüksek  

nötr 

düşük  

oldukça düşük  

2. Ücretsiz veya düşük maliyetli sağlık sigortasından faydalanmanızın önündeki engel nedir? 

(Seçenekler:  

Maliyet konusunda endişeliyim. 

Sigortanın benim açımdan/ailem açısından/koşullarım açısından değeri konusunda emin değilim.  

Sınır dışı edilme korkusundan dolayı bilgilerimi resmi bir kuruma vermekten çekiniyorum. 

Sigorta planlarını ve kapsamını yardım almadan anlamak kolay değil. 

Sigorta kayıt süreci çok karmaşık ve bana yardım edecek kimse yok.   

Çevrimiçi sigorta web sitesinde aradığımı bulmakta zorlanıyorum. 

Bilgilerimi bir web sitesine girmekten çekiniyorum. 

Diğer (doldurun). 

 

3. Sağlık sigortasına kayıt olurken en çok hangi kaynak faydalı olabilir? En doğru olduğunu 

düşündüğünüz şıkkı seçin. 

Web sitesinde gezinmek ve başvurumu göndermek. 

İhtiyaçlarıma uygun bir planı seçerken yardım almak. 

Sağlık sigortası planının kapsamına ilişkin kolay anlaşılır açıklamalar. 

Kendi dilimde, yüz yüze yardım almak. 

Aynı topluluğa üye olduğum birinden yüz yüze yardım almak. 
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4. Sağlık hizmetlerinden (beden, diş, ruh sağlığı ve madde kullanım bozukluğu hizmetlerini içerir) 

faydalanmanızın önündeki en büyük engel nedir? Geçerli olanların tümünü seçin. 

sigortamın olmaması 

maliyet 

alışılmış bir sağlık hizmetleri sağlayıcımın bulunmaması 

sağlık hizmetleri sağlayıcılarına güven duymamam  

sınır dışı edilme korkusu  

ulaşım sorunları 

sağlık hizmetleri için randevu ayarlarken zorluk yaşamam 

çalışmadığım zamanlarda randevu bulamamak 

zaman yokluğu 

dil sorunları 

diğer: doldurun 

 

5. Şu anda sağlık hizmetlerini nereden alıyorsunuz? Geçerli olanların tümünü belirtin.  

acil servis 

acil bakım 

sağlık ocağı 

ücretsiz klinik 

halk sağlığı kliniği 

özel bir sağlık hizmetleri sağlayıcısının muayenehanesi 

geçerli değil, diğer: doldurun) 

 

6. Memleketiniz neresi? (geçerli tüm kutuları işaretleyin) 

 

 

Afganistan 

Brezilya 

Kanada 

Çin 

Kolombiya 

Dominik 

Cumhuriyeti 

Ekvador 
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El Salvador 

Eritre 

Etiyopya 

Gana 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Hindistan 

Kenya 

Kore 

Meksika 

Nikaragua 

Nijerya 

Peru 

Filipinler 

Rusya 

Somali 

Türkiye 

Uganda 

Ukrayna 

Venezuela 

Vietnam 

Zimbabve 

Diğer 

__________

 

7. Tercih ettiğiniz dil nedir? (geçerli tüm kutuları işaretleyin) 

İngilizce 

Darice 

Peştuca 

İspanyolca 

Fransızca 

Haitice 

İtalyanca 

Portekizce 

Almanca 

Yidiş 

Yunanca 

Rusça 

Lehçe 

Sırp-Hırvat dili 

Ukraynaca veya diğer Slav dilleri 

Ermenice 

Farsça  

Güceratça 

Hintçe 

Urduca 

Pencapça 

Bengalce 

Nepalce, Marathice veya diğer 

Hint dilleri 

Diğer Hint-Avrupa dilleri 

Teluguca 

Tamilce 

Malayalamca, Kannadaca veya 

diğer Dravid dilleri 

Çince (Mandarin ve Kantonca 

dahil) 

Japonca 

Korece 

Hmong dili 

Vietnamca 

Kmerce 

Tayca, Laoca veya diğer Tay-

Kaday dilleri 

Tagalogca (Filipince dahil) 

Türkçe 

İlokano, Samoaca, Hawaii dili 

veya diğer Avustronezya dilleri 

Navahoca 

Diğer Kuzey Amerika Yerel 

dilleri 

Arapça 

İbranice 

Amharca, Somalice veya diğer 

Afro-Asyatik diller 

Torubu, Twi, Igbo veya diğer 

Batı Afrika dilleri 

Svahili veya diğer Orta, Doğu ve 

Güney Afrika dilleri 

Diğer (doldurun)



4 
Immigrant Community Survey – Turkish 
Community Health Network of Washington/Immigrant and Refugee Health Alliance 
December 7, 2022 
 
 

8. Paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı?  

 

 

 

 

Sıradaki sorunun sizi rahatsız edebileceğinin farkındayız. Bu soruyu sormamızın amacı, bu anketi en 

doğru şekilde yorumlayarak kaçak göçmenlerin ihtiyaçları hakkında doğru tespitlerde bulunmaktır. 

Ankete verdiğiniz yanıtların gizli tutulacağını ve sizinle asla ilişkilendirilmeyeceğini unutmayın. Bu 

bilgileri, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumuna bildirmeyeceğiz. 

 

9. ABD vatandaşı mısınız?  

Evet 

Hayır 

10. Yanıtınız hayır ise, yeşil kart sahibi ve yasal kalıcı oturum iznine sahip biri misiniz?  

Evet 

Hayır 

 


