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مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين بمدينة بالتيمور
إبقائك على اطالع
استجابة لحاالت كوفيد ،19-توفر  MIMAتحديثًا كل أسبوعين للمعلومات المتعلقة بالخدمات العامة والموارد المتاحة
لمجتمعاتنا!
التحديث بشأن اللقاح
يمكن لجميع سكان مدينة بالتيمور الذين يبلغون  16عا ًما أو أكثر حجز موعد مسبق لتلقي اللقاح .لحجز اللقاح ،برجاء زيارة
 ،covax.baltimorecity.govالموقع متوفر باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .إذا كنت ال تستطيع التسجيل من خالل الموقع ،برجاء االتصال بمركز
إسبيرانزا ( )667-600-2314للحصول على المساعدة باللغة اإلسبانية.
يمكن لجميع سكان ماريالند الذين يبلغون  16عا ًما أو أكثر حجز موعد مسبق لتلقي اللقاح في الوالية من خالل زيارة الموقع:
 covidvax.maryland.govأو االتصال على  )1-855-634-6829( 1-855-MD-GOVAXللسماح لهم بالتواصل معك عند توافر مواعيد
تلقي اللقاح ،بما في ذلك موقع.M&T Bank Stadium mass vaccination site :
يمكن للسكان الذين يبلغون  60عا ًما أو أكثر االتصال بالخط الساخن ببوابة الدخول لوالية ماريالند على الرقم  410-396-2273للتسجيلُ .متاح خدمة
الترجمة الفورية عبر الهاتف .للمزيد من المعلومات والتحديثات حول اللقاحات المتاحة قم بزيارة موقع مدينة بالتيمور التاليCOVID vaccine :
 .websiteقامت الوالية بتوفير أداة لمساعدتك على إيجاد اللقاحات عند توافرها عبر موقع الوالية.
هل لديك سؤال عن اللقاح؟ انظر قائمة األسئلة المتكررة ( )FAQsالمتوفرة باإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والكورية والعربية على صفحتنا على
فيسبوك .يوجد أيضًا تسجيالت لجلسات متعلقة بمعلومات حول لقاح كوفيد 19-باإلنجليزية واإلسبانية على صفحتنا على فيسبوك .وتسجيالت قاعة
المدينة للشباب المهاجرين.
ماذا يحدث مع لقاح جونسون آند جونسون؟
علقت والية ماريالند ومدينة بالتيمور استخدام لقاح جونسون آند جونسون بسبب وجود رابط محتمل بينه وبين حدوث تجلّطات نادرة من نوعها لدى
النساء .إذا تلقيت لقاح جونسون آند جونسون ،فأنت ال تزال محميًا من كوفيد .19-يمكنك العثور على معلومات إضافية على الرابط باللغتين اإلنجليزية
واإلسبانية على صفحة  MIMAووزارة الصحة بمدينة بالتيمور على فيسبوك.
هل لديكم أسئلة؟ لدينا إجابات.
علي تلقي اللقاح؟
هل ما زال
ّ
نعم .ال يزال لقاحي فايزر وموديرنا ) (Pfizer & Modernaقيد االستخدام  .كالهما فعال للغاية للحد من أخطار فيروس كورونا .ال تتأخر وسارع
بالتسجيل على.https://COVAX.BaltimoreCity.gov :
لماذا تم تعليق استخدام اللقاح؟
أفادت تقارير بأن هناك  6نساء عانوا من جلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية ،وتبلغ أعمارهن بين  18و 48عا ًما .ظهرت تلك األعراض
بعد مدة تصل إلى  3أسابيع من تلقي لقاح جونسون آند جونسون .يراجع مركز مكافحة األمراض والوقاية منها بعض البيانات وقد يقدم توصيات جديدة
قريبًا.
كم عدد الحاالت؟
اعتبارا من  13إبريل.
ظهرت األعراض على  6أشخاص من أصل  6،800،000جرعة من جونسون آند جونسون .هذه هي الحاالت المعروفة
ً
كم عدد لقاحات جونسون آند جونسون التي تم استخدامها في بالتيمور؟
ما يقرب من  ٪5من جميع الجرعات األولى في بالتيمور كانت من جونسون آند جونسون .وكانت  10،530جرعة من جونسون آند جونسون من
اعتبارا من  13إبريل.
إجمالي  184،906جرعة أولى،
ً
علي أن أقلق إذا تلقيت لقاح جونسون آند جونسون؟
هل
ّ
ال ،لم يعاني معظمهم من آثار جانبية سلبية .يُعتقد أن الخطر يكون أقل إذا تلقيت اللقاح منذ أكثر من شهر.
ما هي أعراض جلطات الدم؟
فورا.
بك
الخاص
الصحية
الرعاية
بمقدم
فاتصل
التنفس،
في
ضيق
أو
الساق،
في
ألم
أو
البطن،
في
ألم
أو
شديد،
إذا كنت تعاني من :صداع
ً
ما الجديد في هذا األسبوع؟
شكرا لعشرات المتطوعين الذين قدموا كل ما لديهم افتراضيًا وفعليًا في العام الماضي! في عام ،2020
شكرا لمتطوعينا! إنه أسبوع تقدير المتطوعين!
ً
ً
كرس متطوعو  MIMAأكثر من  170ساعة لتوثيق الترجمة والمساعدة عبر الهاتف في التقدم بطلب للحصول على دعم اإليجار ،وصناديق اإلغاثة في
حاالت الطوارئ ،ومنح المشروعات الصغيرة ،ومنح المطاعم أثناء جائحة كوفيد .19-على مدار األشهر القليلة الماضية ،ساعد المتطوعون في حشد
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األحياء لمشاركة المعلومات المتعلقة بالموارد مثل المساعدة النقدية والمساعدة في اإليجار واختبار كورونا والمزيد .باإلضافة إلى ذلك ،ساعد
المتطوعون المقيمين الذين ال يتقنون اللغة اإلنجليزية ،مع وصول محدود إلى سجل التكنولوجيا للحصول على اللقاحات .بالعودة إلى اإلحصاء السكاني
لعام  ،2020خرج المتطوعون إلى سبع مجموعات من األحياء وساعدوا في إحصاء عدد أكثر من  1000أسرة .لقد كان الوباء صعبًا بشكل خاص
على مجتمعاتنا ،لكن وجود متطوعين يعملون جنبًا إلى جنب معنا ساعدنا في الوصول إلى دوائرنا وكان له تأثير أكبر.
يُمكن لحاملي رقم تعريف دافع الضرائب الفردي ) (ITINاآلن تقديم طلب للحصول على ائتمان ضريبة الدخل المكتسبة في والية ماريالند! تحقق
ً
مؤهال لتقديم ملف ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ) ،(EITCقم باستخدام تلك األداة .إذا كان لديك رقم تعريف دافع الضرائب الفردي
لمعرفة ما إذا كنت
ً
مؤهال .تم مد
وقمت بالفعل بتقديم ضرائب ،فستقوم الوالية بمراجعة معلوماتك والتقدم تلقائيًا بطلب للحصول على ائتمان ضريبة الدخل المكتسب إذا كنت
الموعد النهائي لتقديم ضريبة دخل الوالية حتى  15يوليو.2021 ،
مسودة إطار عمل للوقاية من العنف وخطة جلسة مالحظات افتراضية لمجتمع جزر المحيط الهادئ اآلسيوي أمريكي ) (AAPIفي يوم  29إبريل
الساعة  7مساء .تحقيق السالمة العامة يبدأ بسماع رأيكم! يريد مكتب العمدة للسالمة والمشاركة في الحي ) (MONSEجمع مجموعات من األشخاص
الذين يمثلون جميع مدينتنا للحصول على تعليقات حول مسودة إطار العمل وخطة الوقاية من العنف .ألق نظرة مقد ًما على الخطة .ولكن إذا لم يكن لديك
الوقت لذلك ،فهي ليست شر ً
طا للمشاركة .يرجى االشتراك في جلسة البث المباشر عبر تطبيق زووم من هنا .سيكون المترجمون متاحين .ستقتصر سعة
جلسة زووم على أول  100شخص يسجلون في  Eventbriteوسيتم بث الحدث بشكل مباشر على صفحة  MONSEعلى فيسبوك.
انضم إلى  MIMAللحصول على المستجدات كل أسبوعين! تقوم  MIMAبدعوة الجهات المعنية وشركاء المجتمع لالنضمام إلى الدعوة بين كل جمعة
وأخرى لمشاركة معلومات قد تفيد أفراد المجتمع .انضم إلينا يوم  23إبريل الساعة  11:30صبا ًحا عبر  Microsoft Teamsمن هنا أو االتصال
على ،+1 667-228-6519 :الرمز.192 572 409# :
وظائف شاغرة
مسؤول تنظيم في شؤون الالجئين (وظيفة بدوام جزئي وعن بعد ،لسكان ماريالند) ،بالخدمة العالمية للكنيسة .ستتمثل المسؤوليات الرئيسية لمنظم
شؤون الالجئين في تطوير وتنفيذ استراتيجية لزيادة الدعم إلعادة توطين الالجئين بين صانعي السياسات في ماريالند .سيساعد المنظم في بناء العالقات
صا
بين صانعي السياسات وأعضاء المجتمع ،بما في ذلك الالجئين وأرباب عمل الالجئين والمجتمعات الدينية والداعمين اآلخرين .سيخلق المنظم فر ً
لالجئين والداعمين لتثقيف صانعي السياسات والجمهور حول أهمية إعادة توطين الالجئين ،وسيعمل مع الشركاء لتسهيل األحداث واالجتماعات التي
قادرا على العمل من أي مكان في والية ماريالند ،مع تفضيل المواقع القريبة من مقاطعة
تعزز الترحيب بالالجئين في والية ماريالند .سيكون المنظم ً
بالتيمور أو مقاطعة آن أروندل .سيتعاون صاحب هذا المنصب مع منظمة ) ،CASA de Maryland (CASAوسيتطلب تنسيقًا وثيقًا مع مؤتمر
الالجئين ،بما في ذلك االنضمام إلى االجتماعات والمكالمات حسب االقتضاء .يفضل إتقان اللغات التي يتحدث بها الالجئون في الواليات المتحدة (على
سبيل المثال :الصومالية والنيبالية وكارين والعربية والفرنسية) .لمزيد من المعلومات وللتقديم ،اضغط هنا.
مختص لغة ،بلجنة اإلنقاذ الدولية .تستجيب لجنة اإلنقاذ الدولية ( )IRCألسوأ األزمات اإلنسانية في العالم وتساعد الناس على البقاء على قيد الحياة
وإعادة بناء حياتهم.
نعمل في أكثر من  40دولة و 22مدينة أمريكية الستعادة األمان والكرامة واألمل ،وتقود لجنة اإلنقاذ الدولية الطريق من الخطر إلى بر األمان .محليًا،
تضمن مكاتبنا البالغ عددها  22في جميع أنحاء الواليات المتحدة حصول الوافدين الجدد على الطعام والمأوى والملبس ،والعمل مع الالجئين لمساعدتهم
على تحقيق االكتفاء الذاتي .سيقدم مختص اللغة خدمات الترجمة الفورية إلى لجنة اإلنقاذ الدولية والوكاالت التي تطلب الترجمة من خالل لجنة اإلنقاذ
الدولية .يمكنهم أيضًا القيام ب التوجيه الثقافي وترجمة المستندات وأداء مهام أخرى على النحو المحدد .مطلوب إتقان اللغة اإلنجليزية ولغة ترجمة
مشتركة واحدة على األقل (األمهرية ،البورمية ،الدارية ،الفارسية ،الفرنسية ،الباشتو ،السواحيلية ،التيغرينية ،النيبالية ،إلخ) .اقرأ الوصف الوظيفي
الكامل وقم بالتقديم من هنا.
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