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مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين
آخر المستجدات
في إطار الجهود المبذولة للتعاطي مع وباء كوفيد،19-
يقدم مكتب العمدة لشؤون المهاجرين معلومات محدثة كل
أسبوعين فيما يتعلق بالخدمات العامة والموارد المتاحة
لمجتمعاتنا!
ما الجديد هذا األسبوع؟
إن مدينة بالتيمور تواجه مرض كوفيد .احرص على الرد على
المكالمة التي تصلك من قسم فيروس كوفيد التابع إلدارة الصحة
بماريالند .تفقد هذه الرسالة من العمدة سكوت باللغة اإلسبانية
والفرنسية والماندارين والكورية والعربية.
يجري توزيع جرعات اللقاح في مدينة بالتيمور! فالمدينة اآلن بصدد
تلقيح الفئات ذات األولوية  1Aوالتي تشمل العاملين في الرعاية
الصحية ،والمستجيبين األوائل ،والعاملين والنزالء بمنشئات الرعاية
طويلة المدى .وسوف نقوم بتحديث موقع الويب الرسمي لتوزيع لقاح
كوفيد في المدينة حال توفر المزيد من المعلومات.
جداول توزيع صناديق المحاصيل وصناديق المنتجات المنوعة
تتوفر اآلن باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والماندارين
والكورية والعربية.
سيتم إجراء فحوصات دورية لبعض العائالت ذات األحوال المختلطة
حول الحوافز المتلقاة .فاألسر التي لم تحصل على مبالغ تحفيزية
بموجب قانون  CARESفي الجولة األولى يمكن أن تحصل على مبالغ في هذه المرة .فيما سبق ،كانت األسر التي يقدم أحد أفرادها إقرارات ضريبية
مع الرقم التعريفي الضريبي ( )ITINال تستوفي شروط الحصول على مبالغ تحفيزية .ووفقا ً لألسئلة المتكررة على موقع دائرة اإليرادات الداخلية "إذا
قدمتك اإلقرارات الضريبية بشكل مجمع مع زوجك/زوجتك وكان فرد واحد لديه رقم ضمان اجتماعي صالح ،يحصل الزوج الذي لديه رقم ضمان
اجتماعي صالح على مبلغ يصل إلى  600دوالر باإلضافة إلى مبلغ يصل إلى  600دوالر لكل طفل يستوفي الشروط يرد في اإلقرار الضريبي لعام
 .2019إذا لم يكن لدى أي من الزوجين رقم ضمان اجتماعي صالح ،ال يُسمح بدفع مبالغ حتى إذا كان طفلهما لديه رقم ضمان اجتماعي صالح ".يمكنك
الحصول على مزيد من المعلومات عن المبالغ التحفيزية والتعرف على مدى استيفائك لشروط الحصول على المبالغ التحفيزية.
جولة جديدة لبرنامج " "Paycheck Protection Programلألعمال الصغيرة .سيُعاد فتح برنامج Paycheck Protection Program
( )PPPفي أسبوع  11يناير أمام مقترضين جدد ومقترضين حالين محددين في البرنامج .وسوف تستمر هذه الجولة من برنامج  PPPحتى 31
مارس  .2021انضم إلى مركز  Latino Economic Development Centerلحضور ندوة عبر اإلنترنت في يوم  14يناير باللغة اإلنجليزية
الساعة  12ظهرا ً وباللغة اإلسبانية الساعة  1:30بعد الظهر .سجّل اآلن على .ledcmetro.org/ppp_round_2_webinar
شركة بالتيمور للغاز والكهرباء ( )BGEتطلق برنامج منح لألعمال الصغيرة .في  20يناير ،ستطلق شركة بالتيمور للغاز والكهرباء برنامج منح
لتحفيز األعمال الصغيرة "  " Energizing Small Business Grants Programكجزء من تعهدها بمبلغ  15مليون دوالر لمساعدة األعمال
الصغيرة في إطار جهود اإلغاثة والتعافي من آثار كوفيد .19-ويمكن لألعمال الصغيرة التقدم بطلب للحصول على منح بقيمة  20,000دوالر .ويبدأ
تقديم الطلبات من  20يناير .ويمكنكم العثور على المزيد من المعلومات هنا.
تنس الحصول على حقنة اإلنفلونزا .قم بزيارة  health.baltimorecity.gov/fluللتعرف على المواقع والحصول على المزيد من المعلومات .إذا
ال
َ
لم يكن لديك تأمين صحي وتعيش في مدينة بالتيمور ،أرسل رسالة نصية على الرقم  443-990-0579للحصول على قسيمة للحصول على حقنة
اإلنفلونزا يمكنك صرفها من صيدلية .وال تعتبر القسيمة من الرسوم العامة.
هل تبحث عن مواد تثقيفية عن كوفيد بلغات متعددة؟ ويمكنك العثور على معلومات بلغات متعددة من مصادر متنوعة تشمل مركز السيطرة على
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1

 12يناير 2021
النشرة رقم 24

تحديث مكتب العمدة لشؤون المهاجرين األسبوعي عن كوفيد19-
______________________________________________________________________________________________

مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين
األمراض والحكومات المحلية وحكومات الواليات والمؤسسات غير الهادفة للربح من جميع أنحاء البالد.
صندوق منع اإلخالء يقبل الطلبات! يمكن للمستأجرين والمالك التقدم بطلبات للحصول على أموال من أجل إبقاء المستأجرين في منازلهم .وبالنسبة على
المساكن غير المرخصة فسينظر في كل حالة منها على حدة .يمكنك زيارة https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention
للعثور على طلبات ورقية يمكنك تنزيلها باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية ،وللعثور على المزيد من المعلومات بشأن المستندات المطلوبة ،تقدم
بطلب عبر اإلنترنت هنا.
انضم إلى مكتب العمدة لشؤون المهاجرين من أجل مكالمة التحديثات كل أسبوعين! يدعو مكتب العمدة لشؤون المهاجرين منذ فترة الجهات المعنية
والشركاء من المجتمعات لالنضمام إلى مكالمة كل أسبوعين يوم الجمعة لتبادل المعلومات التي يمكن أن تفيد أفراد المجتمع .انضم إلينا يوم  15يناير
الساعة  11:30صباحا ً عبر  Microsoft Teamsهنا ،أو اتصل على الرقم ،+1 667-228-6519 :الرمز.192 572 409# :

هل تريد الحصول على آخر المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين بشأن استجابة المدينة لكوفيد19-؟
زر قسم فيروس كورونا في موقع مكتب العمدة لشؤون المهاجرينmima.baltimorecity.go :
2

 12يناير 2021
النشرة رقم 24

تحديث مكتب العمدة لشؤون المهاجرين األسبوعي عن كوفيد19-
______________________________________________________________________________________________

مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين

هل تريد الحصول على آخر المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين بشأن استجابة المدينة لكوفيد19-؟
زر قسم فيروس كورونا في موقع مكتب العمدة لشؤون المهاجرينmima.baltimorecity.go :
3

 12يناير 2021
النشرة رقم 24

تحديث مكتب العمدة لشؤون المهاجرين األسبوعي عن كوفيد19-
______________________________________________________________________________________________

مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين

هل تريد الحصول على آخر المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين بشأن استجابة المدينة لكوفيد19-؟
زر قسم فيروس كورونا في موقع مكتب العمدة لشؤون المهاجرينmima.baltimorecity.go :
4

 12يناير 2021
النشرة رقم 24

تحديث مكتب العمدة لشؤون المهاجرين األسبوعي عن كوفيد19-
______________________________________________________________________________________________

مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين

هل تريد الحصول على آخر المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين بشأن استجابة المدينة لكوفيد19-؟
زر قسم فيروس كورونا في موقع مكتب العمدة لشؤون المهاجرينmima.baltimorecity.go :
5

