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آخر المستجدات
في إطار دعمه المتواصل لجهود المدينة في محاربة كوفيد ،19-يوفر مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAتحديثا شهريا
للمعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية والموارد المتوفرة لفائدة الساكنة.
مستجدات كوفيد19-
جديد الحقنة اإلضافية
وافقت السلطات المختصة على استعمال لقاحات  Pfizerو Modernaو Johnson and Johnsonفي الحقنة اإلضافية! يتلقى
كل البالغين  65سنة أو أكثر ،وكل البالغين  18سنة أو أكثر الذين يعانون أمراضا مزمنة أو يمارسون أعماال عالية المخاطر ،حقنة
إضافية من لقاح  Pfizerأو  Modernaعلى األقل  6أشهر بعد الحقنة الثانية .وأي شخص يبلغ  18سنة أو أكثر يكون مؤهال لتلقي
حقنة من لقاح  Johnson and Johnsonعلى األقل شهرين بعد الحقنة األولى.
قم بزيارة صفحة فيسبوك الخاصة(متوفر باإلنجليزية) بدائرة صحة مدينة بالتيمور لالطالع على آخر المستجدات.
لقاحات كوفيد19-
كل سكان مدينة بالتمور البالغين  5سنوات أو أكثر مؤهلون لتلقي اللقاح! للتسجيل في لوائح التلقيح؛ يرجى زيارة الموقع التالي
 covax.baltimorecity.govالمتوفر باإلنجليزية واإلسبانية .متحدثو اإلسبانية يمكنهم االتصال وترك رسال صوتية أو أحدهما
لدى مركز إسبرانزا على الرقم ( )2314-600-667قصد أخد موعد تلقيح .إذا تركت رسالة صوتية ،ستتلقى اتصاال في أجل
 24-48ساعة .أما متحدثو جميع اللغات األخرى ،فيمكنهم ترك رسالة صوتية أو رسالة نصية لدى لجنة اإلغاثة الدولية ( )IRCعلى
الرقم (.)571.412.1202
مراكز التلقيح الجديدة
جون روهرا ( 701شارع الرابولية)
أيام الخميس  11و  18نوفمبر و  2و  9ديسمبر من 6-30 :3
فايزر
الميناء الرقمي ( 1100شارع كوفينجتون)
أيام الخميس  11نوفمبر و  2ديسمبر من 1-10
فايزر  ،موديرنا J&J ،
الحبل بال دنس ()Windsor Ave 3301
الخميس  11نوفمبر من 30 :5-4
فايزر
التحاليل
قم بزيارة صفحة فيسبوك الخاصة بمكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAلالطالع على برنامج التحاليل األسبوع القادم.
ما الجديد هذا الشهر؟
اإلعانات الغدائية لشهر نوفمبر هل تبحث عن فواكه أو خضر مجانية هذا الشهر؟ يرجى االطالع على برنامج توزيع قفف اإلعانات
هل تريد الحصول على أحدث المعلومات والموارد لفائدة المجتمعات المهاجرة بشأن استجابة المدينة لفيروس كوفيد19-؟
زر قسم فيروس كورونا على موقع MIMA: mima.baltimorecity.gov
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الغدائية في صفحتنا على فيسبوك( متوفر باإلنجليزية) وعلى موقع مكتب العمدة لنجاح األطفال واألسرة المتوفر باإلنجليزية
واإلسبانية والكورية والصينية والعربية.
*** قد يتغير يوم/وقت التوزيع بالنسبة ألسبوع عيد الشكر .اتصل بالموقع لالطالع على التفاصيل.

منصة تدبير الخدمات الصحية  :MD Health Connectionبداية التسجيل
بدأت في األول من نوفمبر فترة التسجيل المفتوح بميريالند! يمكنك اآلن اختيار خططك الصحية للعام  2022على منصة تدبير
الخدمات الصحية  .Maryland Health Connectionيكفيك زيارة الموقع www.MarylandHealthConnection.gov
(متوفر باإلنجليزية) واستعمال أداة الحساب التقديري  GET AN ESTIMATEلمقارنة خدمات جميع الخطط الصحية المتوفرة
ومقارنة األسعار .تتوفر هذه السنة مدخرات أكبر تسمح لك باالستفادة من خطط صحية تبدأ مساهماتك الشهرية فيها بدوالر واحد
وهي تشمل زيارات الطبيب وخدمات الصحة العقلية والكثيرة من الخدمات األخرى!
توفر منصة تدبير الخدمات الصحية Maryland Health Connectionعبر تراب الوالية خبراء مدربين جاهزين لمساعدتك،
عبر لقاءات مباشرة أو افتراضية ،على إيجاد الخطة الصحية التي تناسب احتياجاتك .يوفر لك هؤالء الخبراء خدماتهم بأكثر من
 200لغة ويذكرونك أن الكثير من األشخاص مؤهلون لالستفادة أيضا ،بما فيهم المقيمون الدائمون والالجئون سياسيا والالجئون
إنسانيا وأصحاب وصغ الحماية المؤقتة ( .)TPSقارن الخطط الصحية المعروضة واحصل على تغطيتك الصحية اليوم .لالطالع
على المزيد من التفاصيل ،اتصل بالرقم .8572-642-855-1
ورشة مركز تنمية المقاوالت الصغرى باللغة اإلنجليزية هل لديك فكرة مشروع ممتازة لكنك ال تعرف من أين تبدأ؟ يخصص مركز
ميريالند لتنمية المقاوالت الصغرى هذه الورشة المجانية للراغبين في بدأ مشاريعهم الخاصة الذين يبحثون عن معلومات إضافية
حول سبل تحقيق النجاح المنشود .تجرى هذه الورشة باللغة في  11نوفمبر من الرابعة مساء إلى السادسة مساء .للمزيد من
المعلومات والتسجيل ،أنقر هنا.
الخط الساخن الخاص بمشروع االستشارة المجانية – يتوفر عمالء يتحدثون اإلسبانية
يعد الخط الساخن خدمة مجانية في مجال الصحة العقلية لفائدة ساكنة ميريالند ممن لديهم توتر أو قلق زائد وانشغاالت تتعلق
بقرارات مصيرية .يمكن للراغبين في االستفادة االتصال مباشرة بالخط الساخن على الرقم  .0234-598-410نوفر مترجمين
فوريين يساعدون المتصلين الذين ال تكون اإلنجليزية أو اإلسبانية لغتهم األم ،أو في حالة عدم توفر عضو فريق العمل الناطق
اإلسبانية .للمزيد من المعلومات ،أنظر هذا المنشور الفيسبوكي (متوفر باإلنجليزية).
لقاء برنامج التقديم المجاني على المنحة الفيدرالية للطلبة من تنظيم .CollegeBound Foundation
ابدأ حملة البحث عن تمويل دراستك الجامعية مع منظمة  CollegeBound Foundationفي أحد لقائي  FAFSAالقادمين
للمساعدة والتوجيه.
السبت 13 ،نوفمبر  2021من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال في  YMCAفي Druid Hill؛ يمكنك التسجيل عبر الرابط
(https://bit.ly/FAFSAHelpWestsideمتوفر باإلنجليزية).
السبت 11 ،ديسمبر من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال في  YMCAفي  ،33rdيرجى التسجيل عبر الرابط
(https://bit.ly/FAFSAHelpEastsideمتوفر باإلنجليزية) .للمزيد من المعلومات حول  ،eventstKأنقر هنا(متوفر
باإلنجليزية).
ينظم  LIRSبرنامج تطوير المسار المهني لفائدة الالجئين والمهاجرين في بالتيمور
إن منظمة  LIRSتعلن بكل حماس عن برنامج التشغيل الجديد " "New American Citiesالمرتكز أساسا إلى تطوير المسار
المهني والحركية االقتصادية وإدماج الالجئين والمهاجرين في بالتيمور .سيتلقى المشاركون مواكبة فردية في تدبير مسارهم المهني
هل تريد الحصول على أحدث المعلومات والموارد لفائدة المجتمعات المهاجرة بشأن استجابة المدينة لفيروس كوفيد19-؟
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وسيستفيدون من التداريب والفرص التعليمية المتاحة وسيتلقون المساعدة في إيجاد مناصب شغل مناسبة وسيربطون االتصال
بالمدرب المشرف على المهنة التي اختاروها .كل هذه الخدمات مجانية والتسجل مفتوح اآلن .إذا كنت مهاجرا أو الجئ قضى في
الواليات المتحدة حتى  20سنة ومرخص له بالعمل ومستعد إلحداث تغيير في مساره المهني ،فإنك مؤهل لاللتحاق بهذا التدريب! إذا
كنت مهتما ،راجع هذه المطوية (متوفر باإلنجليزية) حول أهلية االستفادة من البرنامج وانقر على الرابط (متوفر باإلنجليزية)
لالتصال بآلية البحث عن فرص الشغل  New American Cities Career Navigatorلالطالع على المزيد من التفاصيل.
أحداث وطنية
فرص التمويل الفيدرالي للمنظمات غير الربحية والوكاالت
العنوان :برنامج تطوير المقاوالت الصغرى لفائدة الالجئين (متوفر باإلنجليزية).
تاريخ انتهاء أجل تلقي ملفات الترشيح 30 :سبتمبر 2022
إن مكتب إعادة توطين الالجئين ( )ORRالتابع إلدارة األطفال والعائالت ( )ACFيدعو الهيئات المؤهلة للتقدم بطلبات تنافسية
للحصول على منح في إطار برنامج تطوير المقاوالت الصغرى لفائدة الالجئين ( .)MEDالهدف العام من برنامج الالجئين MED
هو مساعدة الالجئين في تحقيق االكتفاء االقتصادي عبر ،أوال ،مساعدهم في تأسيس مقاوالتهم الصغرى من خالل توفير منح
برنامج  MEDوالقروض والتدريب والمساعدة التقنية ( )T/TAو ،ثانيا ،مساعدتهم في إنشاء سجل ائتماني وتحسين مستوى أهليتهم
االئتمانية أو أحدهما والحفاظ على عالقة جيدة مع أحد صناديق القروض التدويرية ( )RLFوتوفير القروض التي ال تشترط سوى
توفر سيولة مالية كافية والتنسيق مع هيئات إعادة توطين الالجئين ومنسق الوالية لشؤون الالجئين وتغطية التكاليف اإلدارية المتعلقة
ببرنامج .MED
العنوان :برنامج التزام المشغلين (متوفر باإلنجليزية)
تاريخ انتهاء أجل تلقي ملفات الترشيح 22 :مارس 2022
إن مكتب إعادة توطين الالجئين ( )ORRالتابع إلدارة األطفال والعائالت ( )ACFيدعو الهيئات المؤهلة للتقدم بطلبات تنافسية
للحصول على منح في إطار برنامج التزام المشغلين ( )Employer Engagement Programالتابع للمكتب .يسعى المكتب من
خالل هذا البرنامج إلى توفير التمويل الكافي لتقوية التزام المشغلين بإدماج الالجئين وفئات اجتماعية أخرى مؤهلة ومساعدتهم على
تحقيق االكتفاء االقتصادي .سوف تبرم هذه البرامج اتفاقية شراكة رسمية مع األجراء بغية تطوير مناهج تدريبية وتوفير االستشارة
المهنية وتدعيم فرص التدريب في مقرات العمل والتدريبات المهنية والتدريبات الداخلية لفائدة الالجئين .ستتحمل البرنامج جزء من
المكونِين في مقرات العمل وستوفر العالقات المهنية الالزمة لبناء لغة مهنية ومنهاج تدريبي وستبرمج الخدمات وتعلن عنها
تكاليف
ِ
وستنسق مع مديري حاالت التشغيل الفردية قصد تسجيل وتحويل الحاالت الفردية التي تحتاج تتبع ودعم تطور مسارها المهني.
ستنص االتفاقيات الموقعة مع المشغلين على فرص استثمارية فردية طويلة األمد من خالل مساندة وتغطية تكاليف الحصول على
شهادات مهنية أولى أو ثانية وشهادات تعليمية طويلة األمد أو أحدهما.
فرص عمل
Loan Processor, Neighborhood Housing Services of Baltimore, Inc.
Paraeducator - ESOL, Baltimore City Public Schools
Small Business Program Manager, Greater Baybrook Alliance
Case Manager, Southeast CDC
Maryland Refugee Organizer (Part-time, Remote, Maryland based), Church World Service
Language Specialist, International Rescue Committee
SIV Cohort Assistant (Full-time, temporary), International Rescue Committee
Therapist Case Manager (Bilingual- English/Spanish), Healthcare for the Homeless
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