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 نبقیك على علم

 خالل فترة االستجابة لفیروس كوفید-١٩ COVID-19 سوف
MIMA)) یقدم لكم مكتب محافظ بالتیمور لشؤون الهجرة 
 أسبوعیًا أحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالخدمات

 والموارد العامة المتوفرة للمجتمعات عن طریق قائمة
 GovDelivery. لالشتراك بالقائمة الرجاء االتصال ب

 mima@baltimorecity.gov . ما یلي هو قائمة
 الخدمات والموارد التي تأثرت بفیروس كوفید-١٩

 COVID-19. نشجعكم على تأكید معلومات المصدر.

 ما هو الجدید هذا األسبوع؟

 تغلق مدارس مدینة بالتیمور العامة  لبقیة عام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

 (2019-2020). طورت المنطقة رزم التعلیم القابلة للتحمیل

 التي یمكن للطالب أن یكملوها أثناء  إغالق المدارس بسبب كوفید-١٩

 (COVID-19). بدأت أیضًا مدارس المدینة  إذاعة یومیة
City لدروس القراءة  والریاضیات في تلفاز ستي سكولز 

Charm TV)  و تلفاز جارم (Schools TV (Comcast 77 
 Comcast 25 and 1025). تتوفر جداول اإلذاعة في اللغات

 اإلنجلیزیة واإلسبانیة.  ابتكر نظام مدرسة مدینة بالتیمور هذه الدراسة
 االستقصائیة أونالین من أجل التقدیر األفضل لحاجات التكنولوجیا

COVID-19) والطعام للطالب والعائالت أثناء وباء كوفید-١٩
 ). تّمت الدراسة االستقصائیة متوفرة في اللغات  اإلنجلیزیة واإلسبانیة

 والفرنسیة والصینیة والعربیة.
 
 

.(May) الطارىء لشهر أیار (ShareBaby) أعلن مركز حفاضات شیربیبي 
 یتم نظام الخدمة في جمیع األماكن حسب أسبقیة الوصول ما دامت الموارد متوفرة.

  ال یطلب أي هویة للحصول على الموارد.
 یوم األربعاء ,  ٥\ ١٣, الساعة ٩ صباحًا - الساعة ١ ظهرُا, مركز التحویل,

 شارع الرابع  ٣٧٠١, مدینة بالتیمور, ماریالند ٢١٢٢٥
 یوم األربعاء ,  ٥\ ١٣, الساعة ١٢ ظهرًا - الساعة ٢ ظهرًا, جون روهرا

 االبتدائیة, شارع رابوال ٧٠١ مدینة بالتیمور, ماریالند ٤ ٢١٢٢

 یوم الخمیس , ٥\ ١٤, الساعة ١٠ صباحُا - الساعة ٢ ظهرًا, أرلینغتن

  االبتدائیة, شارع و. روجر ٣٧٠٥ مدینة بالتیمور, ماریالند

٢١٢١٥ 

 یوم الجمعة, ٥\١٥, مخزن فیشز ولوفز, شارع و. باتابسكو ٢٤٢٢ مدینة

 بالتیمور, ماریالند ٢١٢٣٠

 
 حمایة الموظفین ومسؤولیات صاحب العمل أثناء جائحة كوڤید-١٩

 علي جمیع أصحاب العمل اثناء جائحة كوڤید-١٩ اتباع القوانین المحلیة
 والفیدرالیة وقوانین الوالیة من ناحیة التمییز العنصري في التوظیف.

Want the latest information & resources for immigrant communities on the City’s 
COVID-19 response? 

Visit the Coronavirus section of MIMA’s website: mima.baltimorecity.gov 
 1  

https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsUVRYsUXVUsPsPsP&lang=0&data=
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus


 مایو 2020 12
 
 النشرة رقم 7
 

 
 

(COVID-19) عن كوفید-١٩ (MIMA) مستجدات األسبوع من مكتب بالتیمور لشؤون الهجرة 
______________________________________________________________________________________________ 

 
(MIMA) مكتب بالتیمور لشؤون الهجرة 

 
  هذا التمییز العنصري قد یكون له تأثیر قهري من صاحب العمل من خالل سیاسات وممارسات من الممكن أن تؤثر سلبا على بعض الموظفین

 علي سبیل المثال ، إذا طلب صاحب العمل من بعض الموظفین االستمرار في القیام بمهام عملهم دون توفیر وسائل الحمایة من االصابة
 بالفیروس ولم یطلب هذا من موظفین آخرین او وفر لهم وسائل الحمایة الشخصیة فإن هذا یعد تمییزا عنصریا في العمل .

 اذا كنت تعرضت شخصیا او شخص اخر تعرفه لهذا النوع من
 التمییز العنصري في العمل , من فضلك تواصل مع مكتب مدینة

  بالتیمور للمساواة وحقوق المواطنین
للتحدث مع ضابط المراقبة علي الرقم التالي : (410) 396-

3141 
 

 تم فتح باب التقدیم على طلب دعم المشروعات الصغیرة من یوم
 الرابع من مایو وحتى الخامس عشر من مایو في تمام الساعة

  ١١:٥٩ ظهرا
 وسوف تدعم هذه األموال ما قد یصل إلى ١٥.٠٠٠دوالر منحه

 للمشروعات الصغیرة في بعض المجاالت التجاریة في مدینة
  بالتیمور

 اصحاب المشروعات الذین لدیهم رقم ال ITIN مؤهلین للتقدیم
 على هذا الطلب للمزید من المعلومات عن االهلیه للتقدیم یمكن

  زیارة هذا  الموقع
WWW.BaltimoreTogether.com 

 وأصحاب المشروعات یمكنهم التقدیم من خالل هذا الموقع
https://airtable.com/shrf8cAJDuKHXATD1 

 إذا لم تكن اإلنجلیزیة هي لغتك األساسیة وتحتاج إلى المساعدة
BDC Small Business في استكمال طلب منحة 

Assistance ، یرجى ملء هذا النموذج
https://airtable.com/shrjy8wKYq6G3L8TB 

 
  محاكم الهجرة

 وقد تم تأجیل جمیع الجلسات الغیر محتجزة و المجدولة  حتي
  التاسع والعشرون من مایو  لعام ٢٠٢٠

 
 

 تم تجدید موقع مكتب المحافظ (MIMA) لشؤون فیروس
 كورونا (MIMA Coronavirus Website) بمعلومات

 بعدة لغات بالنسبة للموارد االقتصادیة، والمعلومات الصحیة، والمساعدات الغذائیة، ورعایة الطفل والمدارس، وخدمات المدینة.
  

MIMA-Baltimore) تقوم دراسة استقصائیة منظمة غیر ربحیة مكتب المحافظ بالتیمور لعالقات الهجرة – مدینة بالتیمور كوفید-١٩ 
 City COVID-19 nonprofit (organization بالخدمة كمصدر للمعلومات لألمریكان الجدد في مدینة بالتیمور أثناء وباء كوفید-١٩

 (COVID-19). تشجع المنظمات غیر الربحیة ومتعهدي الخدمات الذین یعملون مع السكان المهاجرین أن یقوموا بملء هذه االستقصاءات
 لتحدید مستوى الخدمة المطلوبة.

 
 أضواء المجتمع

 وقد اجتمعت الجمعیات التعاونیة مع االتحاد المجتمعي في یوم السبت الموافق الثاني من شهر مایو وذلك لتوصیل المشتریات للعائالت في مجتمعهم وذلك
 لتیسیر قیود البقاء بالمنزل حیث یتم توصیل الطعام للعائالت في منازلهم وقامت هذه المجموعة بتوزیع الطعام لحوالي ٢٠٠ أسرة وذلك باإلضافة للمئات
 التي قامت كل منظمة منهم بخدمتهم منذ بدایة وضع قیود البقاء بالمنزل وهذه هي جمعیة تعاونیة یقدمها التجمع الالتیني ببالتیمور ،برنامج السرطان في
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 مدینة بالتیمور ، مركز SOL، كنیسة جالیري ،مركز السیطرة والتحكم
breath of، على االمراض بالجنوب الشرقي وذلك بالتعاون مع كنیسة 

Zeke Cohen والعضو بمجلس بالتیمور God Lutheran 
Christopher Ervin بمساندة Brooke Lierman ومندوب الدولة, 

 , مؤسسة بالتیمور المجتمعیة ومركز جونز هوبكنز لألطفال لدعم  هذه
 الجمعیات التعاونیه یمكنك التبرعات خالل هذا الرابط

https://donorbox.org/comunidad-unida 

 
 من فضلك تصفح موقع MIMA’s website للمزید من المعلومات بمختلف

 اللغات عن المساعدات االقتصادیة ، الخدمات الصحیة واإلنسانیة ، توزیع الطعام
  وخدمات المدینة
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