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إبقائك على اطالع
مع استمرار  MIMAفي دعم استجابة المدينة لكوفيد ،19-فإننا نقدم تحديثات شهرية تتعلق بالخدمات والموارد العامة لمجتمعاتنا.

تحديثات من مكتبنا
المجلس االستشاري المجتمعي ( )CABولجنة اإلشراف على الوصول إلى اللغة
تواصل  MIMAالبحث عن أعضاء في مجلسنا االستشاري المجتمعي ( )CABولجنة اإلشراف على الوصول إلى اللغة .لمزيد من المعلومات ،راجع صفحة الطلب
الخاصة بالمجلس االستشاري المجتمعي (( )CABالمقرر تقديمها في  31يوليو الساعة  5مساء) وصفحة طلب لجنة اإلشراف على الوصول إلى اللغة (المقرر
تقديمها في  31يوليو الساعة  5مساء).
تطوع مع MIMA
انضم إلى فريقنا من المتطوعين للبقاء على اطالع دائم على الفرص االفتراضية والشخصية حيث يمكنك مساعدة  MIMAفي دعم مجتمعات المهاجرين والالجئين
لدينا .للتسجيل ،أكمل طلب التطوع الخاص بنا على  .bit.ly/MIMAvolunteerلألسئلة ،اتصل بسيجريد إديسون ،منسقة المتطوعين ،على
.Sigrid.Edson@baltimorecity.gov
الترحيب بريا وسيجريد
يسر  MIMAتقديم اثنين من المتدربين الصيفيين لعام  ،2022الذين سيدعمون جهود التنسيق بين المتطوعين واالتصاالت والمشاركة المجتمعية.
كعضوة سابقة في برنامج  ،Art With A Heart's Art of Leadershipتأتي ريا سود إلينا من خالل برنامج التدريب  SikhLeadفي  SALDEFوهي
طالبة صاعدة في مدرسة ماكدونوغ حيث تعمل محررة للكتاب السنوي ،وقائدة نادي تمكين المرأة ،ونائبة رئيس التنوع واإلنصاف والشمول في الحكومة الطالبية.
وكطفلة لمهاجرين هنود ،نشأت ريا وهي تتعلم البنجابية والهندية ولديها خبرة في التخطيط والقيادة الطالبية.
قبل التدريب في  ،MIMAعملت سيجريد إديسون كباحثة في معهد العلوم االجتماعية ،ومعلمة لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي ،ومدربة لبرنامج التربية
المدنية بعد المدرسة في مدرسة متوسطة محلية .وهي تسعى حاليا للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز في علم االجتماع والدراسات الدولية
مع تخصص فرعي في دراسات المرأة والنوع االجتماعي والحياة الجنسية .تأتي خبرتها في المشاركة المجتمعية من عملها السابق مع
 ،Station North Arts District and Central Baltimore Partnershipباإلضافة إلى أعمال تنسيق المساعدة المتبادلة في كل من مسقط رأسها
وبالتيمور.
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تحديثات كوفيد19-
تطعيمات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 5سنوات
توصي مؤسسة تنمية المجتمع اآلن جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر وما فوق بالتطعيم ضد كوفيد .19-يتم اآلن تقديم التطعيمات المجانية
للمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 5سنوات من قبل وزارة الصحة في مدينة بالتيمور ( )BCHDفي مواقع التطعيم بوزارة الصحة في مدينة بالتيمور
( )BCHDومركز الدولة.
للحصول على تحديثات حول العيادات المجتمعية لوزارة الصحة في مدينة بالتيمور ( )BCHDالتي تقدم اللقاحات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و5
سنوات ،يرجى التحقق من الجداول األسبوعية التي تنشرها  BCHDو  MIMAيوم االثنين ،والتي تشير اآلن إلى مكان توفرها.
تقدم بعض الصيدليات التطعيم لألطفال دون سن  5سنوات ولكن يمكنها فقط تطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3سنوات وما فوق .العديد من مكاتب أطباء
األطفال تقدمها بالفعل أو تخطط لتقديمها قريبا ،لكن البعض ال يخطط لتقديمها على اإلطالق.

معدات الوقاية الشخصية المجانية ( )PPEلمنظمات بالتيمور
يمكن لجميع مرافق الرعاية الصحية والمنظمات المجتمعية والمدارس والمخيمات والمجموعات األخرى العاملة داخل مدينة بالتيمور طلب معدات الوقاية الشخصية
مجانا من خالل ملء نموذج طلب مجموعة معدات الوقاية الشخصية.

لقاحات كوفيد19-
جميع سكان مدينة بالتيمور الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر وما فوق مؤهلون للحصول على
التطعيم! للتسجيل للحصول على اللقاح ،تفضل بزيارة صفحة الويب الخاصة بتسجيل التطعيم التابعة
لوزارة الصحة في مدينة بالتيمور ،المتوفرة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ،أو عن طريق االتصال
بالرقم  .443-984-8650يمكن للمتحدثين باللغة اإلسبانية االتصال و  /أو ترك بريد صوتي مع
مركز  )Esperanza (2314-600-667للتسجيل للحصول على موعد لتلقي اللقاح .إذا تركت
بريدا صوتيا ،فستتلقى مكالمة في غضون  48-24ساعة.
عيادة كينيدي كريجر للتطعيم ضد كوفيد19-
خارج العيادات المجتمعية لوزارة الصحة في مدينة بالتيمور ( ،)BCHDيستضيف معهد كينيدي
كريجر أيضا عيادة تطعيم أسبوعية ضد كوفيد 19-أيام األربعاء من الساعة  12إلى  6مساء في مركز
العيادات الخارجية (( Ashland Ave 1741لجميع أفراد المجتمع الذين تتراوح أعمارهم بين 5
سنوات وما فوق ،بما في ذلك ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم .يمكن لألفراد تلقي جرعتهم األولى و/
أو الثانية و  /أو الثالثة أو جرعة معززة فقط عن طريق حجز موعد .لمزيد من المعلومات ،راجع نشرة
عيادة كينيدي كريجر الخاصة بكوفيد.19-

اختبار
راجع صفحة  MIMAعلى فيسبوك كل يوم اثنين لمعرفة جدول اختبارات األسبوع المقبل.

تحديثات خدمات المدينة
لعرض الوضع الحالي لخدمات المدينة ،تفضل بزيارة صفحة حالة الخدمة في المدينة.
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استئناف عمليات كنس الشوارع السكنية هذا الشهر
ابتداء من  13يوليو  ،2022ستستأنف وزارة األشغال العامة ( )DPWعمليات كنس
الشوارع .يجب على السكان اتباع الفتات " ،"No Parkingوالتي توفر معلومات حول
قيود وقوف السيارات في أيام كنس الشوارع ،لتجنب تلقي مذكرة .سيتم تنفيذ فترة سماح
مدتها  30يوما ( 13يوليو  12 -أغسطس) بمجرد استئناف البرنامج ،مما يسمح للمقيمين
والزوار بإعادة التكيف مع جداول كنس الشوارع .لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع
على البيان الصحفي لوزارة األشغال العامة (.)DPW

ما الجديد هذا الشهر؟
مؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي (جنوب شرق  )CDCبرنامج استقرار األسرة
تدير مؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي برنامج االستقرار األسري ،الذي يوفر إدارة
مكثفة للحاالت والمساعدة المالية للعائالت المعرضة لخطر فقدان منزلها أو إيقاف تشغيل
المرافق .رقم الضمان االجتماعي غير مطلوب .لمزيد من المعلومات حول البرنامج
ومتطلبات األهلية ،يرجى االطالع على نشرة برنامج االستقرار األسري ،أو زيارة موقع
برنامج االستقرار األسري ،أو االتصال بمؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي على الرقم
.443-416-9788
موارد ملكية المنازل في مؤسسة تنمية المجتمع ( )CDCالجنوبي الشرقي
كما تقدم مؤسسة تنمية المجتمع في جنوب شرق بالتيمور الدعم ألصحاب المنازل المستقبليين في جنوب شرق بالتيمور ،مثل تقديم المشورة وورش العمل .لمزيد من
المعلومات ،راجع النشرات أدناه.
استشارات اإلسكان للمستأجرين (باللغة اإلسبانية)
ورش عمل ملكية المنازل (باللغة اإلسبانية)
مساعدة مركز التنمية االقتصادية الالتيني ()LEDC
يقدم مركز التنمية االقتصادية الالتيني ( )LEDCمساعدة ثنائية اللغة .يتقدم سكان  /مستأجرو مدينة بالتيمور بطلب للحصول على مساعدة لإليجار والطاقة والمياه.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى .410-929-2894
االنتخابات التمهيدية لحكام الواليات لعام 2022
يوم االنتخابات هو  19يوليو! وينتهي التصويت المبكر في  14يوليو .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمجلس االنتخابات في والية ماريالند
أو الموقع اإللكتروني لمجلس انتخابات مدينة بالتيمور.
¡ !Ve y Votaيوفر موارد الناخبين للمتحدثين باللغة اإلسبانية ،ويمكنك االتصال بالخط الساخن الخاص بهم على الرقم  .VE-Y-VOTA-888-1قم بزيارة
الموقع اإللكتروني للتصويت  APIAللحصول على معلومات عن االنتخابات وحقوق الناخبين باللغات الصينية والكورية والتغالوغية والفيتنامية.
وزارة التعليم في والية ماريالند ( )MSDEاستطالع التخطيط االستراتيجي
يقوم مجلس التعليم في والية ماريالند ووزارة التعليم في والية ماريالند ( )MSDEبصياغة خطة استراتيجية متعددة السنوات لمستقبل نظام التعليم في ماريالند.
أكمل استطالع التخطيط االستراتيجي الخاص بهم والمتاح ب  7لغات ،لتوفير مدخالت حاسمة.
منصب المتطوع في ماريالند  AmeriCorpsفي مدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات ()BCRP
تقدم بطلب لتصبح عضوا متطوعا في ماريالند  AmeriCorpsمع مدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات ( !)BCRPيحصل أعضاء  AmeriCorpsعلى بدل
معيشة متواضع وجائزة تعليمية .تقدم بطلبك بحلول  15يوليو  .2022لمزيد من المعلومات حول المنصب وعملية تقديم الطلب ،اقرأ وصف المنصب الخاص بـ
.AmeriCorps
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تطوع في ResFest
يبحث مركز حي سانت فرانسيس عن متطوعين لدعم معرض موارد  Reservoir Hillالسنوي السابع عشر ومهرجان الموسيقى يوم السبت  6أغسطس ،2022
من الساعة  11صباحا إلى  5مساء ،في الحديقة األلمانية .سيتمكن المتطوعون من الحصول على طعام مجاني ويحصلون على قميص مجاني للمشاركة .تشمل
أدوار المتطوعين اإلعداد ،وتسجيل وصول المتطوعين ،وتسجيل وصول البائع ،وركن األطفال ،والعوامات ،واألعطال .يمكنك االشتراك في نوبة عمل باستخدام
صفحة التسجيل التطوعي في .Res Fest
ثالجة المجتمع في البيرت – موشر
تسعى خدمات اإلسكان في الحي ( )NHSإلى الحصول على تبرعات غذائية ومتطوعين لثالجة المجتمع في البيرت  -موشر ،الواقعة في شارع N 607
 .Ashburtonلمزيد من المعلومات ،راجع الرسوم البيانية حول التبرعات المقبولة أو قم بالتواصل مع جانيت بيلي على
.laburtmoshercommunityfridge@gmail.com
باحثو جامعة ديوك يبحثون عن أعضاء للمجلس االستشاري
يبحث باحثو جامعة ديوك عن فرد من أصل إسباني يبلغ من العمر  65عاما أو أكثر للعمل في مجلس استشاري .لمزيد من المعلومات ،راجع هذا المنشور أو اتصل
بآنا هان على الرقم  916-668-1493أو  Anna.hung@duke.eduباسمك ورقمك وحدد أفضل وقت لالتصال بك مرة أخرى.

فرص المنح
برنامج منح المواطنة واالندماج لخدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة ()USCIS
في  27يونيو  ،2022أعلنت وزارة األمن الداخلي ( )DHSعن فترة التقديم المفتوحة لبرنامج منح المواطنة واالندماج ،والذي يوفر ما يصل إلى  20مليون دوالر
لبرامج إعداد المواطنة في المجتمعات في جميع أنحاء البالد .فرص المنح التنافسية هذه مفتوحة للمنظمات التي تعد المهاجرين للتجنس وتعزز االندماج المدني من
خالل زيادة المعرفة باللغة اإلنجليزية وتاريخ الواليات المتحدة والتربية المدنية .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة صفحة الويب الخاصة ببرنامج منح المواطنة
واالندماج لعام  2022أو البيان الصحفي الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة ()USCISفي  27يونيو .للتقدم بطلب للحصول على فرص
التمويل هذه ،تفضل بزيارة .www.grants.gov

فعاليات مجتمعية
 2أغسطس Mount Clare National Night Out -
انضم إلى مجلس مجتمع ماونت كلير لـ  ،National Night Outوهو مهرجان عائلي حيث يوجد طعام وموارد وأنشطة في  2أغسطس من الساعة  4:30إلى 6
مساء في حديقة تريسي أتكينز ()Traci Atkins Park
 6أغسطس — ResFest
يدعو مركز حي سانت فرانسيس ( )SFNCالمجتمع لالنضمام إلى االحتفال وجني فوائد معرض موارد  Reservoir Hillالسنوي السابع عشر ومهرجان
الموسيقى ،يوم السبت  6أغسطس  2022من الساعة  11صباحا إلى  5مساء ،في الحديقة األلمانية .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في صفحة أحداث
مركز حي سانت فرانسيس (.)SFNC

األحداث الوطنية
في  14يونيو  ،2022أعلنت وزارة األمن الداخلي ( )DHSووزارة الخارجية عن إعفاءات جديدة تسمح لألفغان المؤهلين بالتأهل للحصول على مزايا الحماية
والهجرة .لمزيد من المعلومات حول متطلبات األهلية لهذه اإلعفاءات ،تفضل بزيارة البيان الصحفي الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة
( )USCISفي  14يونيو.

فرص العمل
منسق تعليم اإلسكان ،مركز التنمية االقتصادية الالتيني ()LEDC
مستشار إسكان ثنائي اللغة ،ماريالند ،مركز التنمية االقتصادية الالتيني ()LEDC
مستشار إسكان ثنائي اللغة ،بالتيمور ،مركز التنمية االقتصادية الالتيني ()LEDC
مشرف وحدة  – YouthWorksثنائي اللغة اإلسبانية/اإلنجليزية ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED
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المستكشف الوظيفي المتنقل – ثنائي اللغة اإلسبانية/اإلنجليزية ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED
ضابط عالقات عامة ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED

هل تريد أحدث المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين حول استجابة المدينة لجائحة كوفيد19-؟
قم بزيارة موقع معلومات كوفيد 19-في مدينة بالتيمور
تابع  MIMAعلى الفيسبوك و انستجرام!
للتسجيل لتلقي تحديثنا الشهري عبر البريد اإللكتروني أو اقتراح إعالنات لتضمينها،
يرجى التواصل على .mima@baltimorecity.gov
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