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نبقیكم على اطالع
العامةوالمواردبالخدماتتتعلقشھریةتحدیثاتنقدمفإننا،19لكوفید-المدینةاستجابةدعمفي)MIMA(المھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسمكتباستمرارمع

لمجتمعاتنا.

تحدیثات من مكتبنا
)NALI(الجدیداألمریكیةالریادةمعھد

معھد الریادة األمریكیة الجدید عبارة عن أكادیمیة مدنیة سنویة من أربع جلسات لقادة المھاجرین والالجئین الناشئین للتعرف على ھیكل الحكومة المحلیة، وصقل
المھارات القیادیة، والتواصل مع أقرانھم، وتحدید فرص المشاركة المدنیة. ُتعد ھذه الجلسات المشاركین في معھد الریادة األمریكیة الجدید للعمل كسفراء

لمجتمعاتھم. تشمل الجلسات:

الحًقا)یحددسبتمبر،24أو17(101الریادةاألولى:الجلسة
سبتمبر)27(المحلیةالحكومةاستكشافالثانیة:الجلسة
أكتوبر)1(المجتمعومواردالحكومیةالجھاتالثالثة:الجلسة
أكتوبر)6(فیھأسكنالذيالحيفيالرابعة:الجلسة

علىاألمریكیة الجدیدصفحة ویب معھد الریادةالتحدث باللغة اإلنجلیزیة مطلوب للتقدیم. لمزید من المعلومات والوصول إلى الطلب، یرجى زیارة
mima.baltimorecity.gov/2022-naliعلىلونكزاكبماسومااالتصالأوmasuma.lonczak@baltimorecity.gov.

لجنة مدینة بالتیمور اإلسبانیة
یقبل مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین حالًیا الطلبات المقدمة من األفراد المھتمین بأن یصبحوا مفوضین في لجنة ذوي األصول األسبانیة في مدینة بالتیمور.
یتمثل الھدف المركزي للجنة اإلسبانیة في تقدیم المشورة إلى رئیس البلدیة وھیئات المدینة ومجلس المدینة بشأن تطویر السیاسات والبرامج لمعالجة القضایا ذات

باستخداموالتقدیمالمعلوماتمنلمزیدمساًء.5الساعة2022سبتمبر2الجمعةیومالطلباتتقدیمالمقررمنبالتیمور.فياألسبانیةاألصولذويبمجتمعالصلة
.bit.ly/hispanic-commissionفياإلسبانیةاللجنةطلب

لجنة اإلشراف على الوصول إلى اللغات
أغسطس14إلىللتقدیمالنھائيالموعدتمدیدتماللغات.إلىالوصولعلىاإلشرافلجنةفيأعضاءعنالبحثالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسمكتبیواصل
.اللغاتإلىالوصولعلىاإلشرافلجنةطلبصفحةراجعالمعلومات،منلمزیدمساًء.5الساعة

مسیرة المشاركة المجتمعیة مع رئیس البلدیة سكوت

مسیرةفيسكوتبراندونالبلدیةرئیسإلىالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسمكتبانضم،28یولیوفي
مشاركة مجتمعیة في منطقة المجلس األول. كانت ھذه فرصة رائعة للتواصل مع سكان المدینة، والتفاعل

مع األعمال التجاریة المحلیة، وتسھیل المناقشات مع أفراد المجتمع. نحن متحمسون لالنضمام إلیھ في
المزید من الجوالت واألحداث والبرامج القادمة.

19كوفید-تحدیثات
ذلكفيبمابھا،الموصى19كوفید-لقاحاتعلىاطالععلىالجمیعیظلأنیجب،BA.5بمتغیرالمرتبطةواالستشفاءالوفیاتفياألخیرةالزیاداتإلىبالنظر

عاًما.50عنأعمارھمتزیدالذینوالبالغینالمناعةنقصمنیعانونالذینألولئكاإلضافیةالمنشطةالجرعات

اختبار مجانیة من الحكومة الفیدرالیة على، ویمكنك الحصول على مجموعاتاختبار في المنزل مجانیةأقنعة ومجموعاتال تزال مواقع مكتبة إینوك برات تقدم
covidtests.gov.
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https://mima.baltimorecity.gov/2022-nali
https://mima.baltimorecity.gov/2022-nali
mailto:masuma.lonczak@baltimorecity.gov
http://bit.ly/hispanic-commission
http://bit.ly/hispanic-commission
https://mima.baltimorecity.gov/language-access-oversight-committee
https://www.prattlibrary.org/services/at-home-covid-19-tests
http://covidtests.gov
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العالجاتھذهلك.متاحعالجھناكیكونفقدأعراض،ولدیكإیجابیة19كوفید-اختبارنتیجةكانتإذا
مخصصة فقط للمرضى المعرضین لخطر اإلصابة بأعراض كوفید الحادة. یمكن ألولئك الذین قد یكونون

المیداني وفرقة عمل كوفید الخاصة بالرعایةنموذج اإلحالة الذاتیة لمركز مؤتمرات بالتیمورمؤھلین إكمال
.الذاتیة للمرضى البالغین

المھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسلمكتبالتابع19كوفید-مواردمركز
االقتصادیةللمواردملخًصاالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسلمكتبالتابع19كوفید-مواردمركزیقدم

للحصول.mima.baltimorecity.gov/coronavirusفيمتعددةبلغاتوالمدرسیةوالغذائیةوالصحیة
بمدینةالصحةإلدارةالتابع19كوفید-معلوماتموقعبزیارةقم،19بكوفید-تتعلقإضافیةمعلوماتعلى

.)BCHD(بالتیمور

19كوفید-لقاحات
للحصولللتسجیلللتطعیم!مؤھلونفوقوماأشھر6بینأعمارھمتتراوحالذینبالتیمورمدینةسكانجمیع

، والمتاحة باللغتینإلدارة الصحة بمدینة بالتیمورصفحة ویب تسجیل التطعیم التابعةعلى اللقاح، قم بزیارة
االتصالاإلسبانیةباللغةللمتحدثینیمكن.8650-984-443االتصالطریقعنأوواإلسبانیة،اإلنجلیزیة

بریًداتركتإذااللقاح.موعدفيللتسجیل)2314-600-667(إسبیرانزامركزمعصوتيبریدتركو/أو
ساعة.48-24غضونفيأخرىمرةمكالمةفستتلقىصوتًیا،

االختبارات
األسبوع القادم.كل یوم اثنین لمعرفة المواعید المحددة لالختبارالمھاجرینصفحة الفیسبوك الخاصة بمكتب رئیس البلدیة لشؤونتحقق من

تحدیثات خدمات المدینة
.الخدمة في المدینةصفحة حالةلعرض الوضع الحالي لخدمات المدینة، قم بزیارة

ما الجدید ھذا الشھر؟
تحدیث عن جدري القرود

صفحة ویب جدري القرود التابعةإدارة الصحة بمقاطعة بالتیمور ھنا لتقدیم معلومات حول جدري القرود. للحصول على أحدث المعلومات، یرجى االطالع على
متكررة ویمكن ترجمتھا إلى العربیة والصینیة والفرنسیة والكوریة واإلسبانیة.، والتي تحتوي على أسئلةإلدارة الصحة في مقاطعة بالتیمور

ینتشر جدري القرود في الغالب من خالل االتصال الوثیق والحمیم مع شخص مصاب بجدري القرود. إذا كان لدیك طفح جلدي أو تقرحات أو أعراض أخرى جدیدة
أو غیر مبررة:

راجع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك●
عندما تذھب إلى مقدم رعایة صحیة لالشتباه في إصابتك بجدري القرود، ذّكرھم بأن ھذا الفیروس قد ینتشر في المجتمع.●
تجنب االتصال الجسدي الوثیق مع أي شخص حتى تتحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة.●

تشمل الموارد من إدارة الصحة في مقاطعة بالتیمور ما یلي:
مخطط معلومات بیاني: دعونا نتحدث عن جدري القرود (باللغة اإلنجلیزیة)

فیدیو: ماذا تفعل وزارة الصحة ألولئك الذین قد یتعرضون لجدري القرود؟ (باللغة اإلنجلیزیة)
فیدیو: مكافحة جدري القردة (باللغة اإلنجلیزیة)

وتشمل الموارد األخرى ما یلي:
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https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702
https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus/
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
http://facebook.com/MIMABaltimore
https://www.baltimorecity.gov/servicestatus
https://health.baltimorecity.gov/monkeypox
https://health.baltimorecity.gov/monkeypox
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/posts/pfbid02TVgh5jnBK8YaudcpDTRdz8E74KXwTsXZwZFTqSYtuVc3NH3E1dzrmnYLwxsrC8BGl
https://www.facebook.com/watch/?v=773539797110019
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/videos/496330732254917/


2022أغسطس
46رقمالنشرة

التابع19لكوفید-الشھريالتحدیث
لمكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین

______________________________________________________________________________________________

مكتب رئیس بلدیة بالتیمور لشؤون المھاجرین

بیان حقائق: التجمعات االجتماعیة والجنس اآلمن ومرض جدري القردة (باللغة اإلنجلیزیة)
بیان حقائق: حقائق حولجدري القرود البشري (باللغة اإلنجلیزیة)
بیان حقائق: حقائق حول جدري القرود البشري (باللغة اإلسبانیة)

اإلنجلیزیة)(باللغة")5"×3(لقطةالبشري:القرودجدريعننتحدثدعونا
اإلسبانیة)(باللغة")5"×3(لقطةالبشري:القرودجدريعننتحدثدعونا
اإلنجلیزیة)(باللغة")11"×8.5(لقطةالبشري:القرودجدريعننتحدث دعونا

بیان حقائق: حقائق حولجدري القرود البشري (باللغة اإلنجلیزیة)
اإلنجلیزیة)(باللغةالقرودجدريعنالعامة)CDC(األمراضمكافحةمركزمعلومات
اإلسبانیة)(باللغةالقرودجدريعنالعامة)CDC(األمراضمكافحةمركزمعلومات

)EMHAP(واإلسكانالعقاريللرھنالطوارئحاالتفيالمساعدةبرنامج
یساعد برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ للرھن العقاري واإلسكان مالكي المنازل في مدینة بالتیمور الذین تتعرض منازلھم لخطر الحجز بسبب الصعوبات

استحقاقھا.موعدفاتالتيالعقاريالرھنرسوملدفعالعقاريالرھنلشركةمباشردفعشكلفيكمنحةالمساعدةتقدیمیتم.19كوفید-بوباءالمرتبطةاالقتصادیة
ال یزال بإمكان مالكي المنازل الذین لیس لدیھم رھن عقاري تلقي المساعدة للتأمین على المنزل الذي فات موعد استحقاقھ وضرائب الممتلكات وفواتیر المیاه. یمكن

المساعدةببرنامجالخاصةالویبصفحةبزیارةقموللتقدیم،المعلوماتمنلمزید.2020مارس1منذمتتالیةأشھرستةفترةأليالمتأخراتعلىالدفعاتتطبیق
لمشاركتھا مع دائرة معارفك.برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ للرھن العقاري واإلسكاننشرة. استخدمفي حاالت الطوارئ للرھن العقاري واإلسكان

الھجرةاستشارات)IOSC(بالھجرةالتوعیةخدماتمركز
یقدم مركز خدمات التوعیة بالھجرة اآلن مساعدة قانونیة أسبوعیة للمھاجرین وعائالتھم للوصول إلى استشارة منخفضة التكلفة مع محامي ھجرة مؤھل. یمكن

للمھاجرین التعرف على خیارات الھجرة الخاصة بھم، وفھم االستحقاقات أو اإلعانات التي قد یكونوا مؤھلین للحصول علیھا، وإدراك العقبات المحتملة قبل تقدیم
9:30الساعةبینالمشاركونیصلأنویجباألربعاءیومصباحفيمواعیدبدونالجلساتتتوفردوالًرا.80االستشارةتكلفةبھم.الخاصةالھجرةطلبات

استشاراتویبصفحةبزیارةقمالمعلومات،منلمزیدأخرى.أوقاتفيزوومتطبیقومواعیدالمحدودةالشخصیةالمواعیدتتوفرصباًحا.10:30والساعة
اإلعالنیةالنشراتوأیًضاالھجرة الخاصة بمركز خدمات التوعیة بالھجرة

الوظیفیةالمھاراتتطویربرنامج)LIRS(اللوثریةوالالجئینالھجرةخدمات
sstarr@lirs.orgعلىستارستیفانيمعالتواصلیرجىالمعلومات،منلمزیدالوظیفیة.المھاراتتحسینبرنامجبتنفیذاللوثریةوالالجئینالھجرةخدماتتقوم

.haljuboori@lirs.orgعلىالجبوريھدیلأو

)PDRC(الجزیرةشبھفيالمنازعاتلتسویةالدوليالمركزمعتطوع
عن متطوع لتعزیز محتوى موقع الویب واألخبار ووسائل التواصل االجتماعي. لمزید من المعلومات،یبحثالمركز الدولي لتسویة المنازعات في شبھ الجزیرة

.9423-519-443أوbhimbk@pdrcus.orgعلىBKبھادورببھیماالتصالیرجى

ماریالندلوالیة)CASH(واألملواالدخاراألصولتكوینحملةمنخدمات
La"تقدماإلسبانیة.باللغةخدماتاآلنالربحیةغیرماریالندلوالیةواألملواالدخاراألصولتكوینحملةتقدم Clinica de Impuestos"مجانیةخدمات

الدخلمنخفضالتینيلمجتمعأخرىداعمةخدماتإلىواإلحالةالضرائبلدافعيشاملتعلیمإلىباإلضافة،2021-2018الضریبیةللسنواتالضرائبإلعداد
Laتعملالمفضلة.بلغتھ ClinicaمنخمیسیومكلحالًیاBMore CoLabمدفوعاتإلىالوصولفيالمجتمعمساعدةویمكنھابالتیمورمدینةوسطفي

Laمعموعدعلىللحصولللتسجیلالتسجیل.عدمبسببفاتتھمربماالتياألخرىالمفیدةالضریبیةواالئتماناتاالقتصاديالتأثیر Clinica،نموذجإكمالیرجى
.االھتمامات الموجزة لحملة تكوین األصول واالدخار واألمل لوالیة ماریالند

Impuestos"برنامجأیًضاواألملواالدخاراألصولتكوینحملةتستضیف y Su Negocio،"للتعلیماإلنترنتعلىمجانيشھريتعلیميبرنامجوھو
المالي باللغة اإلسبانیة مصمم لتثقیف العاملین لحسابھم الخاص وأصحاب األعمال الصغیرة حول االمتثال الضریبي للعمالة الذاتیة. سیتعرف المشاركون على مفاھیم

Impuestosفصلفيللتسجیلوالمزید.السجالت،حفظوممارساتالمقدرة،السنویةربعالضرائبومدفوعاتالصغیرة،لألعمالاألساسیةالضرائب y Su
Negocioالتوقیعتسجیلصفحةزیارةیرجىمساًء،5الساعةأغسطس23یومالقادم.
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https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Social-Gatherings-and-Safer-Sex.pdf
https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Monkeypox-Fact-Sheet.pdf
https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Monkeypox-Fact-Sheet_SP.pdf
https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Monkeypox-Palm-Card.pdf
https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Monkeypox-Palm-Card-3x5_SP.pdf
https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Lets-Talk-About-Human-Monkeypox_8.5x11.pdf
https://health.maryland.gov/phpa/OIDEOR/Shared%20Documents/MDH-Monkeypox-Fact-Sheet.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdc.gov/Spanish/monkeypox/
https://dhcd.baltimorecity.gov/hho/emergency-mortgage-housing-assistance-program
https://dhcd.baltimorecity.gov/hho/emergency-mortgage-housing-assistance-program
https://drive.google.com/drive/folders/1hu5kHVNSvyOJOZ5iqD-Dot83GxSaOhiJ?usp=sharing
https://www.ioscbaltimore.org/immigration-consultations/
https://www.ioscbaltimore.org/immigration-consultations/
https://drive.google.com/drive/folders/1hu5kHVNSvyOJOZ5iqD-Dot83GxSaOhiJ?usp=sharing
mailto:sstarr@lirs.org
mailto:haljuboori@lirs.org
https://www.pdrcus.org/
mailto:bhimbk@pdrcus.org
http://www.cashmd.org
https://forms.office.com/r/mFBTmeLhfs
https://forms.office.com/r/mFBTmeLhfs
https://www.mdcashacademy.org/event-4901370
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الخط الساخن الوطني لمنع االنتحار
قبلمنالفورعلىالمكالماتعلىالردیتموسري.مجانيأیًضاوھوالیومفيساعة24مدارعلىمتاحاالنتحارلمنعالوطنيالساخنالخطلمساعدتك.ھنا988

أخصائیي الصحة العقلیة الذین یقدمون رعایة آمنة وداعمة.

أصبح الحصول على الدعم العاطفي الطارئ اآلن أسھل من أي وقت مضى. یمكنك اآلن االتصال بخط األزمات المحلي أو الخط الساخن الوطني لمنع االنتحار على
معارفك.دائرةمع988اإلسبانیةالنشرةھذهمشاركةیمكنكبساطة.بكل988برقماالتصالأو،1-800-273-8255

فرص المنح
منحة التدریب على الرعایة الواعیة بالصدمات النفسیة في مدینة بالتیمور

)ARPA(األمریكیةاإلنقاذخطةقانونأمواللتلقيبالتیمورفيالمجتمعیةالمنظماتطلباتاآلن)MONSE(والمشاركةالحيلسالمةالبلدیةرئیسمكتبیقبل
. لمزید منرئیس البلدیة لسالمة الحي والمشاركةنشرة منحة مكتبإلجراء تدریب على الرعایة الواعیة بالصدمات النفسیة. لمزید من التفاصیل حول األھلیة، راجع

.2022أغسطس17بحلولوللتقدمالمعلوماتمنمزیدعلىللحصولوالمشاركةالحيلسالمةالبلدیةرئیسمكتبمنحةبوابةبزیارةقموللتقدیم،المعلومات

األحداث المجتمعیة
البلدیةلرئیسالتابعةالمدرسةإلىالعودةأغسطس—فعالیة20
الخدمةأساسعلىمجاًناالمدرسیةواللوازمالظھرحقائبتوفیرسیتم.2022أغسطس20السبتیومالبلدیةلرئیسالتابعةالمدرسةإلىالعودةفعالیةعقدسیتم

بأسبقیة الوصول. ستقدم الفعالیة أیًضا الفنون والحرف الیدویة والطعام واألنشطة الترفیھیة. لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على النشرة الخاصة بفعالیة العودة
إلى المدرسة.

األحداث الوطنیة
19بكوفید-المتعلقةالمرونةوأوجھلإلرشادات)USCIS(المتحدةالوالیاتفيوالھجرةالمواطنةخدماتتحدیثات

قامت دائرة خدمات المواطنة والھجرة في الوالیات المتحدة بتحدیث توجیھاتھا بشأن المواطنین األفغان والعراقیین الذین یسعون للحصول على تصنیف خاص
).STEM(والریاضیاتوالھندسةوالتكنولوجیاالعلوممجاالتعلىالتركیزمعاستثنائیةبقدرةالمھاجرینلغیرO-1Aتأشیرةیطلبونلمنوإرشاداتللمھاجرین

.یولیو22فيالصادرالصحفيالبیانوأیًضااألمریكیةوالھجرةالمواطنةلخدماتیولیو20فيالصادرالصحفيالبیانبزیارةقمالمعلومات،منلمزید

أوالطلباتعلىالردوداعتباراتذلكفيبما،19بكوفید-المتعلقةالمرونةأوجھبعضبتمدیداألمریكیةوالھجرةالمواطنةخدماتدائرةقامتذلك،إلىباإلضافة
.یولیو25فيالصادرالصحفيالبیانراجعالمعلومات،منلمزیدالنھائي.الموعدبعدالواردةاإلشعارات

فرص العمالة
)CDC(األمراضمكافحةمركزشرقجنوب،االبتدائیة/المتوسطةروھراجونمدرسةواإلنجلیزیة)،اإلسبانیةاللغة(ثنائيالمجتمعیةالمدرسةمنسق[جدید]

مركز جونز ھوبكنز برانكاتي للنھوض بالرعایة المجتمعیة،أخصائي التدخل في أسلوب حیاة مرضى السكري ثنائي اللغة

)BHEAM(ماریالندوالیةعبرالسلوكیةالصحیةللعدالةھوبكنزجونزجامعةمشروع،اللغةثنائيقضایامدیر

)BHEAM(ماریالندوالیةعبرالسلوكیةالصحیةللعدالةھوبكنزجونزجامعةمشروع،اللغةثنائيالعقلیةالصحةأخصائي

الجریمة، وخدمات الشباب والضحایا، مكتب الحاكم لمنعأخصائي معالجة المطالبات ثنائي اللغة

)LEDC(االقتصادیةللتنمیةالالتینيالمركز،اإلسكانتعلیممنسق

)LEDC(االقتصادیةللتنمیةالالتینيالمركز،ماریالنداللغة،ثنائياإلسكانمستشار
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https://drive.google.com/file/d/1_gMrec3EEIpXxJReFLd47Eq6vZu7nQNy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hu5kHVNSvyOJOZ5iqD-Dot83GxSaOhiJ?usp=sharing
http://bit.ly/MONSEGrantPortal
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-for-afghans-and-iraqis-seeking-special-immigrant-classification
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-for-o-1-petitions-with-a-focus-on-stem-fields
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-extends-covid-19-related-flexibilities
https://www.idealist.org/en/nonprofit-job/bf4feeeda37c4c12b7d4ba470fdc8210-community-school-coordinator-bilingual-spanish-english-john-ruhrah-elemmiddle-school-southeast-community-development-corporation-baltimore
https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-Lifestyle-Interventionist-MD-21225/852688200/
https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-BI-LINGUAL-CASE-MANAGER-MD-21205/905714800/
https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-Bi-Lingual-Mental-Health-Therapist-MD-21205/905721400/
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=22&R2=002572&R3=0039
https://www.ledcmetro.org/jobs_housing_education_coordinator_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_maryland
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)LEDC(االقتصادیةللتنمیةالالتینيالمركز،بالتیموراللغة،ثنائياإلسكانمستشار

)MOED(العمالةلتطویرالبلدیةرئیسمكتب،واإلنجلیزیةاإلسبانیةاللغةثنائي-YouthWorksوحدةمشرف

)MOED(العمالةلتطویرالبلدیةرئیسمكتب،واإلنجلیزیةاإلسبانیةاللغةثنائي-المتنقلالمھنيالمستكشف

)MOED(العمالةلتطویرالبلدیةرئیسمكتب،العامةالعالقاتمكتب

؟19لكوفید-المدینةاستجابةحولالمھاجرینلمجتمعاتوالمواردالمعلوماتأحدثتریدھل

بالتیمورمدینةفي19كوفید-معلوماتموقعوأیًضاالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسلمكتبالتابع19كوفید-مواردمركزبزیارةقم

!انستغراموأیًضاالفیسبوكتابعوا مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین على

.mima@baltimorecity.govعبرالتواصلیرجىلتضمینھا،إعالناتاقتراحأواإللكترونيالبریدعبرالشھريتحدیثنالتلقيللتسجیل

–5–

https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/261ab82c1a20-unit-supervisor-youthworks
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/d2497671c105-mobile-career-navigator-bilingual-spanish-english
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/1878017c7b2b-public-relations-officer
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus/
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

