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مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين بمدينة بالتيمور
إبقائك على اطالع
استجابة لحاالت كوفيد ،19-توفر  MIMAتحديثات شهرية للمعلومات المتعلقة بالخدمات العامة والموارد المتاحة لمجتمعاتنا!
تحديثات حول كوفيد19-
تعمل  MIMAبالتعاون مع وزارة الصحة بمدينة بالتيمور ومنظمة  CASAومركز إسبيرانزا ولجنة اإلنقاذ الدولية ) (IRCلتسهيل مراكز االتصال للمتحدثين
بلغات أخرى غير اإلنجليزية ،والوصول للمنازل في األحياء عالية الخطورة ،وتسهيل التطعيم لمجتمعات المهاجرين األكثر ضعفًا.
هذه الصورة متوفرة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والصينية والكورية والعربية!
لقاحات كوفيد19-
جميع سكان مدينة بالتيمور الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما مؤهلون للتطعيم! للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح ،قم بزيارة موقع
 ،covax.baltimorecity.govالمتاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .يمكن للناطقين باللغة اإلسبانية االتصال و/أو ترك رسالة على البريد الصوتي لمركز
إسبيرانزا ( )667-600-2314للتسجيل من أجل الحصول على موعد لتلقي اللقاح .إذا تركت رسالة على البريد الصوتي ،فستتلقى مكالمة في غضون 48-24
ساعة .يمكن للمتحدثين بجميع اللغات األخرى إرسال رسالة نصية أو ترك رسالة على البريد الصوتي للجنة اإلنقاذ الدولية (.)571.412.1202
مواعيد عيادات التطعيم القادمة
)Digital Harbor (1100 Covington Street
أيام الخميس من  1يوليو و 22يوليو من الساعة  10صبا ًحا حتى  2مسا ًء
الجرعة األولى من لقاح فايزر والجرعة الثانية من لقاح موديرنا
)CASA (2706 Pulaski Highway
الجرعة األولى من لقاح فايزر يوم  15يوليو و 29يوليو من الساعة  5مسا ًء حتى  8مسا ًء
الجرعة األولى والثانية من لقاح موديرنا يوم  21يوليو من الساعة  3مسا ًء حتى  7مسا ًء
)John Ruhrah Elementary (701 Rappolla Street
الجرعة األولى والثانية من لقاح فايزر
أيام الخميس من  8يوليو و 15يوليو و 22يوليو و 29يوليو من الساعة  3:30مسا ًء حتى  6مسا ًء
)MegaMart (3400 Annapolis Road
الجرعة األولى والثانية من لقاح فايزر
أيام السبت من  10يوليو و 17يوليو و 24يوليو و 31يوليو من الساعة  10صبا ًحا حتى  12مسا ًء
االختبار
اطلع على صفحة  MIMAعلى فيسبوك كل اثنين لمعرفة جدول االختبار لألسبوع القادم.
تسليط الضوء على المجتمع
ً
محمًل بآمال كبيرة لمستقبله مثل العديد من الًلجئين .وعمل مع لجنة اإلنقاذ الدولية للعثور على أول وظيفة له في فندق
وصل محمد إلى بالتيمور في عام 2016
حيث أصقل مهاراته في اللغة اإلنجليزية واكتسب خبرة العمل في الواليات المتحدة .من خًلل لجنة اإلنقاذ الدولية ،أخذ محمد دورة صيانة عامة للشقق في كلية
المجتمع في مقاطعة بالتيمور ) (CCBCوبدأ العمل في فندق كمهندس .بعد عام ،خضع محمد الختبار وسجل في دورة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )(HVAC
برعاية لجنة اإلنقاذ الدولية لمدة ستة أشهر مع  ،CCBCمع أربعة عمًلء آخرين .منحته الفصول المهارات الًلزمة لًلنتقال إلى دور أكثر انسجا ًما مع أهدافه.

هل تريد آخر المعلومات والمصادر الخاصة بمجتمعات المهاجرين حول استجابة المدينة لكوفيد19-؟
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يقول" ،التدريب على التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هو نقطة انطًلق
جيدة لهدفي .كانت الفصول رائعة  -لطيفة وسلسة ومثيرة لًلهتمام.
تعلمت الكثير .كان كل شيء على ما يرام ".بمساعدة مدربه ،وجد محمد
بسرعة وظيفة في شركة بالتيمور للغاز والكهرباء ،حيث يعمل اآلن
كفني في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء .يقول محمد" ،أود
بالتأكيد أن أوصي بالتدريب ألشخاص آخرين ،وذلك ألنه المجال األول
سريع النمو في الواليات المتحدة وألنني أحصل على راتب جيد ".ما
يزال لدى محمد خطط كبيرة للمستقبل .فهو يضع عينيه على تكنولوجيا
المعلومات ويأمل في التسجيل في دورات دراسية أخرى لدخول هذا
المجال.
يمكن ألصحاب العمل المهتمين بتوظيف الًلجئين االتصال بفريق
التمكين االقتصادي في لجنة اإلنقاذ الدولية عن طريق البريد
HireBmoreRefugees@Rescue.org.اإللكتروني
يمكن لًلجئين وطالبي اللجوء المهتمين بخدمات التطوير الوظيفي ملئ استمارة طلب التعيين من لجنة اإلنقاذ الدولية:
http://bit.ly/IRCBaltimore.
فعاليات  MIMAالقادمة
سلسلة البث المباشر على فيسبوك من برنامج منع اإلخًلء واإلسكان واعرف حقوقك هل أنت متأخر في دفع إيجارك؟ هل يهدد مالك العقار بطردك؟ هل يمارس
مالك العقار الخاص بك العنصرية ضدك؟ هل يرفض مالك العقار الخاص بك القيام باإلصًلحات؟ انضم إلى  MIMAو CASAو Southeast CDCومركز
التنمية االقتصادية الًلتينية ومركز العدالة العامة ومراكز شراكة العمل المجتمعي بمدينة بالتيمور ) (BCAPومكتب رئيس البلدية للعدالة والحقوق المدنية.
لمعرفة المزيد عن برنامج منع اإلخًلء وحقوقك في السكن! ستقام هذه السلسلة على موقع  MIMAعلى فيسبوك.
 باللغة اإلسبانية :يوم  27يوليو الساعة  12مسا ًء
 باللغة اإلنجليزية :يوم  12أغسطس الساعة  12مسا ًء
 باللغة الفرنسية :يوم  19أغسطس الساعة  12مسا ًء
قم بزيارة موقع  bmorechildren.com/residentsللحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج منع اإلخًلء وللتقديم!
جلسات معلومات حول مزايا النطاق العريض الطارئ باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية على صفحة  MIMAعلى فيسبوك! هل تعلم أن برنامج ميزة
دوالرا على فاتورة اإلنترنت و 100دوالر
النطاق العريض الطارئ ) (EBBمفتوح لتلقي طلبات االلتحاق؟ قد تكون مؤهًلً للحصول على خصم شهري قدره 50
ً
على جهاز ألسرتك .البرنامج مفتوح لألسر ذات الدخل المنخفض ،واألسر التي تستخدم برامج مساعدة معينة (قسائم الطعام ،ووجبة غداء مدرسية مجانية ،وما إلى
ذلك) واألسر التي شهدت انخفاضًا في الدخل بسبب الوباء .رقم الضمان االجتماعي غير مطلوب .يمكن لألسر أن تتأهل إذا تلقى واحد أو أكثر من أطفالها مزايا مثل
قسائم الطعام ،ومنح بيل الفيدرالية للكلية ،ودخل الضمان االجتماعي ،ووجبة غداء مدرسية مجانية .إذا كان لديك طفل في المدارس الحكومية بمدينة بالتيمور ،فأنت
مؤهل للحصول على هذه الميزة! قم بزيارة  www.getemergencybroadband.orgللتقديم في البرنامج! استضافت  MIMAجلسات إعًلمية مع لجنة
االتصاالت الفيدرالية باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ،وستقام جلسة بالفرنسية يوم الخميس  15يوليو الساعة  1مسا ًء على صفحتنا على فيسبوك!
ماذا يحدث مع إصالح نظام الهجرة؟ سلسلة بث مباشر على فيسبوك ما الذي تغير في ظل إدارة بايدن؟ كيف يحمي المهاجرون أنفسهم من االحتيال؟ كيف تعرف
جديرا بالثقة؟ انضم إلى  MIMAو CASAومركز إسبيرانزا وكلية الحقوق بجامعة ماريًلند للحصول على جلسة معلومات
ما إذا كان محامي الهجرة أو الموثق
ً
حول التغييرات التي تم إجراؤها على نظام الهجرة في العام الماضي ،واحتيال الموثق ومقدمي الخدمات الموثوق بهم وكيفية المشاركة في الكفاح من أجل إصًلح
نظام الهجرة في الكونغرس .سيتم استضافة الجلسات على موقع  MIMAعلى فيسبوك باللغة اإلنجليزية في  29يوليو الساعة  12مسا ًء وباللغة اإلسبانية في 4
أغسطس الساعة  1مسا ًء.
ما الجديد هذا الشهر؟
جداول توزيع علب اإلنتاج لشهر يونيو اطلع على صفحتنا على فيسبوك لمعرفة جداول توزيع علب اإلنتاج لشهر يونيو باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية
والصينية والكورية والعربية.
منحة  Featherstone Mexicoبالتعاون مع القسم القنصلي في سفارة المكسيك في واشنطن العاصمة ،يسر مؤسسة William & Lanaea C.
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 Featherstoneتقديم خمسة منح دراسية خاصة لكلية  Featherstoneبقيمة  2000دوالر للطًلب من المواطنين المكسيكيين أو الطًلب من أصل مكسيكي
الذين يعيشون في الواليات المتحدة .هذه المبادرة جزء من صندوق المنح الدراسية للكلية التابع لمؤسسة  Featherstoneوالذي يبلغ  68،000دوالر والذي
سيقدم  30منحة دراسية هذا العام .يجب أن يكون الطًلب مسجلين (أو مقبولين) في إحدى المؤسسات الشريكة لنا :جامعة والية كوبين أو جامعة والية مورغان أو
جامعة بالتيمور ليكونوا مؤهلين .آخر موعد للتقديم هو  16يوليو .للمزيد من المعلومات وللتقديم ،ادخل على
https://thefeatherstonefoundation.org/mexico/.
المنح الصغيرة لدعم جهود التوعية بالتطعيم هل أنت منظم مجتمعي أو منظمة مجتمعية تبذل جهودًا للتحصين ضد فيروس كورونا والتثقيف في مدينة بالتيمور؟ قد
تكون مؤهًلً للحصول على منحة صغيرة من  500إلى  5000دوالر من وزارة الصحة بمدينة بالتيمور و Civic Worksلمواصلة هذا العمل! سيتم إعطاء
أولوية ا لتمويل للعديد من المناطق الجغرافية ذات معدالت التطعيم المنخفضة والسكان الذين يواجهون عوائق أمام التطعيم (بما في ذلك أعضاء مجتمع الًلتينكس
والمهاجرين وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات) .سيتم تقديم المنح على أساس مستمر حتى يتم توزيع جميع األموال المتاحة .قم بالتقديم اآلن!
صندوق اإلغاثة غير الربحي في بالتيمور لعام  2021يقبل الطلبات! سيفتح صندوق بالتيمور المدني باب التقديم لصندوق اإلغاثة غير الربحي في بالتيمور لعام
 2021في يوم الثًلثاء  1يونيو .المنظمات المعفاة من الضرائب في مدينة بالتيمور مؤهلة للحصول على جوائز تصل إلى  50،000دوالر لمعالجة التكاليف
السابقة أو االحتياجات المتوقعة المستقبلية المتعلقة بكوفيد .19-سيفتح باب التقديم في  1يونيو ويغلق في الساعة  11:59مسا ًء في  23يوليو  .2021سيعقد
الصندوق المدني أيضًا أربع جلسات إعًلمية للمنظمات المعفاة من الضرائب .ستجد األسئلة المتعلقة بالتواريخ واألوقات وروابط التسجيل أدناه .يمكن للمنظمات
أيضًا طلب المساعدة الفنية من خًلل ملئ هذا النموذج وسيتواصل شخص من فريقنا للمساعدة.
ً
عامًل صحيًا معتمدًا من خًلل أخذ دورة مقدمة من خًلل كلية مجتمع مدينة بالتيمور و !CASAيعمل العاملون
تدريب عامل الصحة المجتمعية المعتمد كن
الصحيون كجسر بين أنظمة الرعاية الصحية في المجتمعات وإدارات الرعاية الصحية بالوالية .اصنع فرقًا في مجتمعك وسجل اليوم!
التسجيل من هناhttps://wearecasa.org/updates/certificado-casa-baltimore/ :
مؤخرا إطاره االستراتيجي لتعزيز العدالة.
خطة العدالة لقسم شرطة بالتيمور أصدر قسم شرطة بالتيمور
ً
التقرير متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.
اعتبارا من  1يوليو ،ألغت مدينة بالتيمور أوامرها الصحية السابقة المتعلقة بقناع الوجه ،ولن يُطلب من السكان ارتداء أقنعة
أمر تنفيذي بشأن قيود كوفيد19-
ً
الوجه في األماكن العامة أو في األماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.
إعادة فتح برنامج استقرار األسرة في  Southeast CDCيوفر برنامج استقرار األسرة إدارة مكثفة للحاالت ومساعدة مالية طارئة لألسر التي تخلفت عن سداد
فواتير اإلسكان (اإليجار و/أو المرافق) والمعرضة لخطر اإلخًلء و/أو انقطاع المرافق .تتلقى العائًلت خدمات إدارة الحاالت المكثفة والمساعدة المالية .يجب أن
يكون المشاركون من سكان مدينة بالتيمور ولديهم طفل في إحدى المدارس التاليةHighlandtown 215 EMS, Highlandtown 237 EMS, John :
 .Ruhrah EMS, Tench Tilghman EMS or William Paca ESيجب أن تكون األسرة متأخرة عن سداد اإليجار والغاز والكهرباء لدى شركة
بالتيمور ) (BGEو/أو مدفوعات المياه .البرنامج مفتوح للمتحدثين بأي لغة (اإلنجليزية ،اإلسبانية ،إلخ) .هل انت مهتم؟ اتصل بـ  Southeast CDCللتسجيل
في (.9788-416 )443
األحداث الوطنية
مؤخرا مبلغ االئتمان الضريبي لألطفال وستقوم بإصدار
 250دوالر –  300دوالر لكل طفل شهريًا وائتمان ضريبي فيدرالي لألطفال زادت الحكومة الفيدرالية
ً
مدفوعات للعائًلت شهريًا .ستتلقى معظم العائًلت ما بين  250إلى  300دوالر شهريًا لكل طفل .إذا كان لديك أطفال وقدمت إقرارات ضريبية لعام  2019أو
 2020أو اشتركت لتلقي شيك تحفيزي من مصلحة الضرائب األمريكية ،فستحصل على هذا االئتمان الضريبي تلقائيًا كل شهر .إذا لم تقم بتقديم ضرائب في عام
 2019أو  2020أو لم تقم بالتسجيل من أجل الشيكات التحفيزية العام الماضي ،فًل يزال بإمكانك الحصول على االئتمان الضريبي .قم بتقديم الطلب من خًلل
 .whitehouse.gov/child-tax-credit/sign-upستحصل العائًلت العاملة التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين  5 – 0سنوات على  3600دوالر لكل
طفل في السنة .بالنسبة للعائًلت العاملة التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين  6و 17عا ًما ،ستتلقى  3000دوالر لكل طفل في السنة .إذا كان دخل الوالدين يصل
حتى  150،000دوالر ،فهم مؤهلون .إذا كان دخل األسرة ذات العائل الواحد يصل حتى  ،112،500فهم مؤهلون .تبدأ الدفعات الشهرية في  15يوليو! ال يعتبر
االئتمان الضريبي عالة على المجتمع .دافعو الضرائب الذين لديهم رقم تعريف فردي خاضع للضريبة ) (ITINمؤهلون.
وظائف شاغرة
منسق خدمات تأسيسية ،بمكتب رئيس البلدية إلنجاح األسرة والطفل
محامي خدمات اجتماعية ،بمركز تاهيريه للعدالة
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مدير ،بمنظمة كرة قدم بًل حدود في ماريًلند
منسق تنمية الشباب المستندة إلى الرياضة ،بمنظمة كرة قدم بًل حدود في ماريًلند
مدير قاعدة البيانات ،بمكتب ماريًلند لًلجئين وطالبي اللجوء
فني برنامج الطاقة  ،2بمكتب رئيس البلدية إلنجاح األسرة والطفل
مسؤول تنظيم في شؤون الًلجئين (وظيفة بدوام جزئي وعن بُعد ،لسكان ماريًلند) ،بالخدمة العالمية للكنيسة )(Church World Service
مختص لغة ،بلجنة اإلنقاذ الدولية
معالج ومدير حالة (ثنائي اللغة – اإلنجليزية/اإلسبانية) ،بالرعاية الصحية للمشردين

هل تريد آخر المعلومات والمصادر الخاصة بمجتمعات المهاجرين حول استجابة المدينة لكوفيد19-؟
قم بزيارة القسم الخاص بفيروس كورونا على موقع MIMA: mima.baltimorecity.gov
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