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مكتب عمدة بالتيمور لشؤون المهاجرين
ُنبقیك على علم
بينما يستمر مكتب العمدة لشؤون المهاجرين في دعم استجابة المدينة لكوفید  ،19یُقدم مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAبشكل شهري
أحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالخدمات والموارد العامة المتاحة لمجتمعاتنا!
تحديثات فيروس كوفيد
ما هي األسئلة الشائعة بشأن أوميكرون ()Omicron؟ قسم الصحة بمدينة بالتيمور هنا ليوضح األمر .انقر هنا لتعرف المزيد عن المتحور.
األسبوع الماضي ،انضم قسم الصحة بمدينة بالتيمور إلى المهنيين الطبيين للتحدث بشأن المتحور أوميكرون ( ،)omicronشاهد عرض قاعة المدينة باللغة
اإلنجليزية هنا
لقاحات فيروس كوفيد19-
جميع سكان مدينة بالتيمور الذين يبلغون  5أعوام وأكبر مؤهلون للحصول على اللقاح! للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح ،قم بزيارة covax.baltimore
 ،city.govوهو متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .ويمكن للمتحدثين باللغة اإلسبانية التحدث و/أو ترك رسالة صوتية لدى مركز  Esperanzaعلى
( )2314-600-667للتسجيل من أجل الحصول على موعد للحصول على اللقاح .إذا تركت رسالة صوتية ،ستتلقى اتصاالً خالل فترة تتراوح من  24إلى 48
ساعة .ويمكن لمتحدثي جميع اللغات األخرى إرسال رسالة نصية أو ترك رسالة صوتية مع لجنة اإلنقاذ الدولية (.)571.412.1202

هل تريد الحصول على أحدث المعلومات والموارد للمجتمعات المهاجرة بشأن استجابة المدينة لفيروس كوفيد19-؟
قم بزيارة قسم مرض قسم فيروس كورونا على موقع مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرينmima.baltimorecity.gov :
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عيادات التلقيح القادمة
مدرسة ديجيتال هاربور الثانوية  1100 -شارع كوفينجتون
الخميس  13يناير واألربعاء  2فبراير  ،من الساعة  10صباحً ا حتى  1مسا ًء
جميع اللقاحات
مدرسة جون روهرة االبتدائية  701 -شارع رابوال
الخميس  3و  24فبراير  3:30 ،مسا ًء  6 -مسا ًء
فايزر
ميغامارت  3400 -طريق أنابوليس
السبت  15يناير و  22و  29يناير  ،من الساعة  10صباحً ا حتى
 2مسا ًء
جميع اللقاحات
كنيسة القديسة سيسيليا  3301 -شارع وينسدور
الخميس  13يناير  4 ،مسا ًء  5:30 -مسا ًء
فايزر
الفحص
تفقد صفحة مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAعلى فيسبوك
كل يوم إثنين للحصول على جدول الفحص الخاص باألسبوع التالي.
بفضل العمل الرائع لشركائنا ،قام قسم الصحة بمدينة بالتيمور بافتتاح
المزيد من مواقع الفحص .تفقد صفحة قسم الصحة بمدينة بالتيمور
على الفيسبوك
()https://www.facebook.com/BaltimoreHealth
وموقعهم للحصول على جدول الفحص والتلقيح األسبوعي.
مواقع الفحص مفتوحة عبر المدينة؛ اتصل لتعثر على واحد قريب
منك!
كيف تعثر على موقع فحص لفيروس كوفيد 19-أو تسجل للحصول
على لقاح فيروس كوفيد19-
يستطيع كل شخص يبلغ  18عاما ً أو أكثر الحصول على جرعة
تنشيطية بعد مرور  5أشهر من جرعته الثانية من لقاح فايزر ،أو
بعد مرور  6أشهر من جرعته الثانية من لقاح موديرنا ،أو بعد
شهرين من جرعته الوحيدة من لقاح جونسون آند جونسون.
تحديثات خدمات المدينة
تم إغالق مركز كبار السن لألنشطة الشخصية :سيُعلق قسم الصحة بمدينة بالتيمور األنشطة الشخصية بمركز كبار السن بداية من  01/04/2022للمساعدة في
كبح االنتقال عبر المجتمع .وسيتم إتاحة صناديق وجبات جاهزة محدودة في مراكز كبار السن المذكورة أدناه على أساس أولوية الحضور من الساعة  10صباحا ً
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إلى  12ظهراً .يُرجى االتصال بالمركز قبل الوقت المحدد للتحقق من اإلتاحة.
تم تأجيل الرياضات المائية التي تستضيفها إدارة الترفيه والمتنزهات بمدينة بالتيمور :نتيجة الرتفاع حاالت كوفيد ،19-تم تأجيل األلعاب الرياضية الشتوية التي
تستضيفها إدارة الترفيه والمتنزهات بمدينة بالتيمور حتى  31يناير.
تذكرة بالموارد لسكان المدينة
برنامج المساعدة في اإليجار/مكافحة اإلخالء يمكن لألفراد أو العائالت المعرضة لخطر التشرد أو فقدان إسكانهم التقديم لتمويل مكافحة اإلخالء .قم بملء نموذج
الطلب من هنا أو اتصل على  0900-545-0136/410-545-410للحصول على المزيد من المعلومات .حيث توفر هذه المنظمات خدمات استشار قانونية
مجانية وفي بعض الحاالت توفر التمثيل للمستأجرين الذين يواجهون حاالت اإلخالء والمشكالت األخرى المتعلقة بمالك العقار والمستأجر.
حقوق المستأجر ما الذي يجب عليك فعله إذا تأخرت عن سداد اإليجار؟ ماذا إذا قام مالك العقار بتهديدك باالتصال بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بسبب أنه
يوجد إيجار مستحق عليك؟ ماذا إذا كان ال يقوم مالك العقار باإلصالحات انتقاما ً لتأخرك في سداد اإليجار؟ أنت لديك حقوق! تفقد مستند األسئلة الشائعة والرسوم
البيانية لحقوق المستأجرين الخاص بمكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAلتجد إجابات على أسئلتك ،وهو متاح باللغة اإلسبانية واإلنجليزية ،وتسجيالت للبث
المباشر الخاص بالعام الماضي على صفحة فيسبوك مع مكتب حقوق الملكية والحقوق المدنية ،ومراكز شراكة العمل المجتمعي بمدينة بالتيمور (،)BCCAP
ومركز العدالة العام ،والمنظمات األخرى غير الهادفة للربح باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية من هنا
برنامج مبالغ التأمين إذا كنت تنتقل إلى وحدة إيجارية جديدة في مدينة بالتيمور ،فقد تكون مؤهالً للحصول على مساعدة مبلغ تأميني تصل إلى  2,000دوالر
إليداع تأمين مستقبلي .قم بزيارة  bmorechildren.com/residentsللمزيد من المعلومات وتفقد األسئلة الشائعة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.
برنامج االتصال بتكلفة معقولة ( )ACPكجزء من قانون البنية التحتية والوظائف (قانون البنية التحتية) ،قام الكونغرس بإنشاء برنامج االتصال بتكلفة معقولة
( ،)ACPبرنامج جديد طويل األمد سيحل محل برنامج طوارئ استحقاقات النطاق العريض ( .)EBBوتوفر االستحقاقات خصم يصل إلى  30دوالر شهريا ً على
خدمة اإلنترنت لألسر المؤهلة .يٌرجى زيارة الرابط هنا للتقديم أو إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في ملء الطلب فيٌرجى ملء هذا النموذج.
توصيل صناديق الطعام لتعرف إذا ما كنت مؤهالً للحصول على توصيل لصناديق البقالة ،للسكان الذين يبلغون  60عاما ً أو أكثر يمكنك االتصال على ()410
 ،2276-396ويمكن للسكان أقل من  60عاما ً االتصال على 1-1-2
المساعدة في الطاقة هل تأخرت في سداد فواتير الغاز أو الكهرباء؟ قدم للحصول على مساعدات الطاقة اليوم! اتصل بمركز شراكة العمل المجتمعي بمدينة بالتيمور
( )BCCAPعلى  555-396-410أو قم بزيارة  bmorechildren.com/residentsللحصول على المزيد من المعلومات.
ما هو الجديد هذا الشهر؟
صناديق المنتجات الزراعية لشهر يناير هل تبحث عن فواكه وخضروات هذا الشهر؟ تحقق من جدول توزيع صناديق المنتجات الزراعية لشهر يناير المتاح على
صفحة الفيسبوك الخاصة بنا وعلى موقع مكتب العمدة لنجاح األطفال والعائلة ،وهو متاح باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والكورية والصينية والعربية.
 - Operation Warmمنح معاطف مجانية بمكتبات Enoch Pratt
تتشارك مكتبات برات مع  Operation Warmلتوزيع معاطف شتوية دافئة بمقاسات األطفال (من سن األطفال الصغار وصوالً للمراهقين) هذه المعاطف جديدة
ومجانية تماماً .ويتم توزيع المعاطف على أساس أسبقية الحضور.
الخميس  6يناير ،من  3:00مساء إلى  5:30مساء
Waverly - 400 E 33rd St, Baltimore, MD 21218
السبت  8يناير ،من  2:00مساء إلى  4:00مساء
Light Street - 1251 Light St, Baltimore, MD 21230
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االثنين  10يناير ،من  4:00مساء إلى  6:00مساء
Northwood - 4420 Loch Raven Blvd, Baltimore, MD 21218
السبت  15يناير ،من  12:00ظهراً إلى  2:00مساء
Southwest Anchor - 3601 Eastern Ave, Baltimore MD 21224
السبت  22يناير ،من  12:00ظهراً إلى  2:00مساء
Brooklyn - 300 E Patapsco Ave, Baltimore MD 2121
األربعاء  26يناير ،من  3:00مساء إلى  5:00مساء
Herring Run - 3801 Erdman Ave, Baltimore, MD 21231
الخميس  10فبراير ،من  3:30مساء إلى  5:30مساء
Walbrook - 3203 W North Ave St, Baltimore, MD 21216
الخميس  17فبراير ،من  4:00مساء إلى  6:00مساء
Orleans - 1303 Orleans St, Baltimore, MD 21231
تقديم أخصائي االتصاالت والمشاركة
تشارلي هو طالب في السنة الرابعة في جامعة جونز هوبكنز ( )Johns Hopkins Universityيدرس الصحة العامة واالقتصاد .إن تشارلي الذي ينحدر من
مجتمع يضم عدداً كبيراً من المهاجرين في كاليفورنيا (وهو أكبر تجمع للسكان الفيتناميين خارج فيتنام!) وبوصفه طفالً من الالجئين ،مهتم برفاه المهاجرين
ومشاركتهم المدنية .وخالل فترة عمله كأخصائي في االتصاالت والمشاركة ،سوف يعمل على قنوات االتصال التابعة لمكتب العمدة لشؤون المهاجرين (،)MIMA
وسوف يعمل أيضا ً كداعية وأخصائي في مجال التوعية لجماعة جزر المحيط الهادئ اآلسيوية األميركية ( )AAPIفي بالتيمور .وعلى طول الطريق ،فهو متحمس
لمعرفة المزيد عن كيفية عمل مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAمع شركاء المجتمع لخدمة مجتمعات بالتيمور المهاجرة .ونحن متحمسون للغاية لعودة
تشارلي إلى فريق مكتب العمدة لشؤون المهاجرين (!)MIMA
فرص التوظيف
مسؤول مشاركة مجتمعية ،في Greater Baybrook Alliance
منسق إسكان ،بمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها بالجنوب الشرقي
منسق شؤون الالجئين في الماريالند (دوام جزئي ،عن بُعد ،مقره في ماريالند) ،خدمة الكنسية العالمية
أخصائي لغة ،لجنة اإلنقاذ الدولية
مدير حاالت معالج(ثنائي اللغة  -اإلنجليزية/اإلسبانية) ،رعاية صحية للمشردين
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