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مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين بمدينة بالتيمور
إبقائك على اطالع
ً
تحديثا كل أسبوعين للمعلومات المتعلقة بالخدمات العامة والموارد المتاحة
استجابة لحاالت كوفيد ،19-توفر MIMA
لمجتمعاتنا!
التحديث بشأن اللقاح
أعلن الحاكم هوجان في يوم اإلثنين 5 ،إبريل ،أن جميع سكان ماريالند الذين يبلغون  16عامًا أو أكثر سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح في  12إبريل.
يحق لجميع سكان مدينة بالتيمور الذين يبلغون  16عامًا أو أكثر حجز موعد مسبق لتلقي اللقاح في وزارة الصحة بمدينة بالتيمور من خالل:
( covax.baltimorecity.govستتوفر الترجمة للموقع باللغة اإلسبانية قريبًا).
يحق لجميع سكان والية ماريالند الذين يبلغون  16عامًا أو أكثر حجز موعد مسبق لتلقي اللقاح في الوالية من خالل زيارة الموقع:
 covidvax.maryland.govأو االتصال على )MD-GOVAX (1-855-634-6829-855-1 :للسماح لهم بالتواصل معك عند توافر مواعيد
تلقي اللقاح ،بما في ذلك موقع.M&T Bank Stadium mass vaccination site :
يمكن للسكان الذين يبلغون  60عامًا أو أكثر االتصال بالخط الساخن ببوابة الدخول لوالية ماريالند على الرقم  2273-396-410للتسجيل .مُتاح 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.
أطلقت  CASA & MIMAشراكة جديدة مع مركز مؤتمرات بالتيمور في مارس ،والتي ستتيح للمهاجرين المؤهلين بالحصول المتكافئ على مواعيد
لتلقي اللقاح .تهانينا للحاصلين على أول جرعة من اللقاح في الجولة األولى!
ما الجديد في هذا األسبوع؟
ندوة عبر اإلنترنت للشباب بخصوص لقاح كوفيد :19-هل أنت شاب من مدينة بالتيمور وتبحث عن معلومات أكثر عن لقاح كوفيد19-؟ هل يمتلك
والديك قدرة محدودة في اللغة إنجليزية و/أو في إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت؟ انضم إلى  MIMAووزارة الصحة بمدينة بالتيمور في يوم
اإلثنين 12 ،إبريل الساعة  3مساء على صفحة  MIMAعلى فيسبوك .نريد التحدث معك بشأن معلومات عن اللقاح والخرافات والموارد .سنتناقش
أيضًا حول كيف يمكنك دعم أفراد عائلتك ومجتمعك الذين يرغبون في تلقي اللقاح المضاد لكوفيد.19-
خدمات مجانية إلعداد الضرائب :هل كان دخلك األسري أقل من  57,000$في عام 2020؟ بإمكانك أن تكون مؤهاًل ! اتصل برقم
 8008-234-410من اإلثنين للجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى  3مسا ًء لمعرفة المزيد والبدء في الخطوات .احصل على مزيد من المعلومات عبر:
 .bmorechildren.com/tax-helpيمكن للناطقين باللغة اإلسبانية الحصول على اإلعداد المجاني للضريبة من خالل  CASAعبر التسجيل هنا.
إغاثة الطوارئ لعائالت المهاجرين :هل لديك أعراض كوفيد 19-أو تعرضت لشخص مصاب بكوفيد19-؟ هل قمت بإجراء االختبار؟ يمكنك أن تكون
مؤهاًل للحصول على الدعم المادي لمساعدتك في العزل أو الحجر الصحي إذا:
·

كنت أحد سكان مدينة بالتيمور.

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
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·

حصلت على نتيجة إيجابية لكوفيد 19-في خالل السبعة أيام ( )7األخيرة.

·

توافق على العزل الذاتي للحد من انتشار كوفيد.19-

·

كنت من غير المؤهلين لألشكال األخرى من المساعدة الخاصة بكوفيد ،19-مثل فحوصات التحفيز السابقة أو البطالة.

إذا كنت مؤهاًل  ،رجاء قم باالتصال على  2314-600-667للحصول على المساعدة.
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  9إبريل الساعة  11:30صباحً ا عبر  Microsoft Teamsهنا أو االتصال على:
 ،6519-228-667 1+الرمز.#409 572 192 :
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