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حتى تبقى على إطالع
مع استمرار  MIMAفي دعم استجابة المدينة لفيروس كوفيد ،19-فإننا نوفر تحديثات شهرية متعلقة بالخدمات والموارد العامة لمجتمعاتنا.

نهنئكم بشهر تراث المهاجرين وشهر الفخر!
لعبت مجتمعات المهاجرين والالجئين خالل الجائحة أدوارً ا حاسمة في الحفاظ على سالمة بالتيمور.
انضم إلينا على فيسبوك وإنستغرام في شهر تراث المهاجرين هذا حيث نسلط الضوء على بعض األفراد
والمنظمات الذين بذلوا جه ًدا إضافيًا للحفاظ على مجتمعاتنا قوية ،ومرنة ،وصحية.
ومع كون هذا الشهر أيضًا شهر الفخر ،فإننا نحتفل كذلك بمجتمعات الميم من المهاجرين ،الذين قدموا
مساهمات ال حصر لها في تاريخنا ،سوا ًء في بالتيمور أو خارجها.
هل تعرف شخصًا يستحق االحتفال به هذا الشهر؟ قم بإرسال تحية له عبر وسائل التواصل االجتماعي
باستخدام هاشتاج  BmoreWelcoming#وعمل تاج (إشارة) ل @.mimabaltimore

تحديثات من مكتبنا
تبحث  MIMAعن أعضاء مجلس إدارة للمجلس االستشاري المجتمعي ومجلس اإلشراف على توفير الموارد
اللغوية.
المجلس االستشاري المجتمعي
ً
عضوا من المجتمع األمريكي الجديد (مهاجرون والجئون) الذين
في عام  ، 2019شكلت  MIMAمجلسها االستشاري المجتمعي ( ،)CABوهو مجموعة من 17
يشرفون على عمل  MIMAوتنفيذ الخطة االستراتيجية ل .MIMA
باإلضافة إلى ذلك ،يتمتع أعضاء  CBAبفرصة التواصل مع مختلف وكاالت المدينة ،وتقديم مالحظاتهم إليها ،والعمل كسفراء  MIMAداخل مجتمعاتهم ذات
الصلة .يجتمع مجلس  CABيوم الثالثاء الثالث من شهرين ،ومن المتوقع أال يفوت أعضاء  CBAأكثر من  2إلى  6اجتماعات سنويًا.
تسعى  MIMAحاليًا إلى ملء العديد من المناصب الشاغرة في المجلس االستشاري المجتمعي .ويخصص منصب واحد فقط من هذه المناصب الشاغرة لعضو من
ُستقبل" ،أو شخص ال يعتبر أمريكي جديد ولكنه يود العمل على دمج مجتمعات المهاجرين والالجئين وتعزيز الروابط بين المجتمعات المستقبلة
"المجتمع الم ِ
والمجتمعات األمريكية الجديدة في بالتيمور.
إذا كنت ستتقدم لهذا المنصب الشاغر بالذات ،يرجى اإلشارة إلى ذلك في قسم اإلجابة القصيرة في استمارة الطلب.
إن باب التقديم ألعضاء  CABالجدد مفتوح حاليًا وسيغلق يوم  8يوليو ،الساعة  5مسا ًء.
مجلس اإلشراف على توفير الموارد اللغوية
تشرف  MIMAعلى مجلس المدينة لإلشراف على توفير الموارد اللغوية ،وتعمل على التأكد من أن الوكاالت لديها القدرة على خدمة محدودي إتقان اللغة
اإلنجليزية ( )LEPبلغات متعددة .من أجل ضمان تمثيل احتياجات األمريكيين الجدد بشكل جيد على أعلى مستويات الحكومة المحلية ،أنشأت  MIMAمجلس
اإلشراف على توفير الموارد اللغوية الذي تتمثل مهمته في توفير المساءلة واإلشراف على توفير الموارد اللغوية في جميع أنحاء مدينة بالتيمور.
وسيجتمع مجلس اإلشراف على توفير الموارد اللغوية مرة كل شهرين ،إما شخصيًا أو افتراضيًا لمناقشة المسائل المتعلقة بتوفير الموارد اللغوية.
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لمزيد من المعلومات ،اطلع على منشور مجلس اإلشراف على توفير الموارد اللغوية المكون من صفحة واحدة .إن باب التقديم ألعضاء المجلس الجدد مفتوح حاليًا
وسيغلق يوم  14يوليو ،الساعة  5مسا ًء.

أحداث وطنية

في يوم  21مايو  ،2022قام الرئيس بايدن بتوقيع إجراء مخصصات الدعم التكميلي اإلضافي ألوكرانيا ( ،)AUSAAجاعاًل جميع األوكرانيين المكلفين باإلفراج
المشروط اإلنساني مؤهلين للحصول على المزايا الفيدرالية الرئيسية وخدمات إعادة التوطين التي يمولها مكتب إعادة توطين الالجئين ( ،)ORRكما هو موضح
بمزيد من التفصيل في بيان السياسة العامة  .13-22ويشمل ذلك األوكرانيين الذين تم اإلفراج عنهم بشكل مشروط بين  24فبراير  2022و 30سبتمبر ،2023
من خالل برنامج االتحاد من أجل أوكرانيا ()U4Uأو كما عرف ساب ًقا باسم على الحدود الجنوبية ،والذين سيكون لديهم تاريخ جديد لألهلية للحصول على الخدمات
في  21مايو  ،2022وهو التاريخ الذي أصبح فيه مشروع القانون قانو ًنا.
لمزيد من المعلومات ،بما في ذلك الخطوات التالية للمواطنين األوكرانيين الذين يلتمسون اللجوء وكيفية مساعدة الالجئين ،اطلع على صحيفة الوقائع لالجئين
األوكرانيين هذه من وزارة الخدمات اإلنسانية في ماريالند.

التحديثات الخاصة بفيروس كوفيد19-

وف ًقا لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCفإن مستوى تفشي فيروس
كوفيد 19-في مجتمع مدينة بالتيمور هو عالي اعتبارً ا من  15يونيو .2022
وتواصل إدارة الصحة في مدينة بالتيمور ( )BCHDتشجيع الناس على ارتداء
الكمامات المناسبة في األماكن العامة.

تحديثات حول الجرعة المعززة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عا ًما
وغيرها من تحديثات الجرعة المعززة
يمكن لكل من يبلغ من العمر  5سنوات فما فوق اآلن الحصول على جرعة معززة من
لقاح فيروس كوفيد .19-توصي  CDCاآلن بأن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 5إلى  11عا ًما يجب أن يتلقوا جرعة معززة بعد  5أشهر من سلسلة التطعيم األولية
من لقاح فايزر-بيونتك.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد عززت  CDCتوصيتها بأن أولئك الذين يعانون من نقص
المناعة ويبلغون من العمر  12عامًا أو أكثر وأولئك الذين يبلغون من العمر  50عامًا
فما فوق يجب أن يتلقوا جرعة معززة ثانية بعد  4أشهر على األقل من الجرعة
األولى.
سوا ًء كانت هذه جرعتك المعززة األولى ،أو الثانية ،إذا لم تكن قد تلقيت جرعة لقاح
منذ بداية ديسمبر  2021وكنت مؤهاًل  ،فقد حان الوقت للحصول عليه.
قم بقراءة بيان  CDCحول تحديثات الجرعة المعززة لمزيد من المعلومات .كما تقوم
 BCHDأيضًا بنشر جدواًل أسبوعيًا لعيادات التطعيمعلى موقعها اإللكتروني.
اإلبالغ عن نتائج الفحص المنزلي اإليجابية
إذا أجريت فحصًا منزليًا وكانت نتائجك إيجابية ،فيجب عليك إبالغ نتائجك إلى مقدم
الرعاية الصحية الخاص بك وإعالم مخالطيك المقربين أنهم تعرضوا لفيروس
كوفيد .19-يمكنك اإلبالغ عن نتائج الفحوصات اإليجابية إما من خالل تطبيق الهاتف المحمول المرتبط بفحصك المنزلي ،أو من خالل بوابة ماريالند لإلبالغ عن
فحص فيروس كوفيد المنزلي اإليجابي .قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة اإللكترونية لتقديم تقرير.
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إذا لم يكن لديك معلومات تسجيل الدخول ،يمكنك التسجيل إلنشاء حساب.

لقاحات فيروس كوفيد19-
جميع سكان مدينة بالتيمور الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات فما فوق مؤهلون للتطعيم!
للتسجيل للحصول على اللقاح  ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بالتسجيلمن أجل التطعيم التابعة إلدارة الصحة في مدينة بالتيمور ،المتوفرة باللغتين اإلنجليزية
واإلسبانية .يمكن للمتحدثين باللغة اإلسبانية االتصال و/أو ترك بريد صوتي مع مركز اسبيرانزا ( )2314-600-667للتسجيل للحصول على موعد لقاح.
إذا تركت بري ًدا صوتيًا ،فستتلقى مكالمة في غضون  48-24ساعة.
عيادات التطعيم المجتمعية القادمة

الفحصوات
تفقد صفحة  MIMAعلى فيسبوك كل يوم اثنين لمعرفة جدول الفحوصات لألسبوع المقبل.
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تحديثات خدمات المدينة
لعرض الوضع الحالي لخدمات المدينة ،قم بزيارةصفحة حالة خدمات المدينة.

ما الجديد هذا الشهر؟
برنامج المدن األمريكية الجديدة ()NAC
هل أنت الجئ أو مهاجر موجود في الواليات المتحدة منذ ما يصل إلى  20عامًا ،ومصرح لك بالعمل ،ومستعد لتطوير مسارك الوظيفي؟
أنت مؤهل للحصول على  ،NACوهو برنامج مجاني يتضمن خدمات التوظيف ،وخدمات التدريب المباشر ،وخدمات استطالع الفرص المهنية ،وخدمات بناء
المسارات الوظيفية.
لمعرفة المزيد ،يرجى التواصل مع هديل الجبوري (رقم الهاتف ،9884-470-443 :البريد اإللكتروني haljuboori@lirs.org :أو ستيفاني ستار (رقم
الهاتف ،5127-470-443 :البريد اإللكتروني )sstarr@lirs.org :أو قم باستخدام الرابط  .bit.ly/NACProgram22تتوفر منشورات  NACللمشاركة
باللغة اإلنجليزية ،واإلسبانية ،والعربية.
اتصل بالرقم الصحيح للحصول على المساعدة
هل تعرف الفرق بين  ،211و ،311و911؟ تتوفر الرسومات القابلة للمشاركة حول الرقم الذي يجب طلبه للحصول على المساعدة باللغات العربية ،واإلنجليزية،
والفرنسية ،والكورية ،والصينية المبسطة ،واإلسبانية.
برنامج ما قبل المدرسة ( )Head Startالخاص بسانت فنسنت دي بول ببالتيمور ()SVPD
إن باب التسجيل ببرنامج ما قبل المدرسة ( )Head Startمجاني الرسوم الخاص ب  SVDPمفتوح اآلن للتسجيل لعائالت بالتيمور في مواقع متعددة ،بما في
ذلك حديقة باترسون .وباإلضافة إلى الرسوم الدراسية المجانية ،يقدم  SVDPتعليمًا ثنائي اللغة ،وأجهزة لوحية مجانية لكل طالب الستخدامها والمساعدة في البحث
عن عمل والتعليم المستمر لآلباء واألوصياء.
لمزيد من المعلومات ،قم بزيارةصفحة الويب الخاصة ببرنامج ما قبل المدرسة ( )Head Startالخاص ب .SVDP
مركز المعلومات الصيفي
ً
شراكة مع منظمة  ،Baltimore’s Promiseومدارس مدينة بالتيمور العامة ،ومكتبة إينوك برات الحرة،
بدأ مكتب العمدة لنجاح األطفال واألسرة ()MOCFS
ووكالة الترفيه والحدائق في مدينة بالتيمور ،وغيرها من الوكاالت الحكومية والمنظمات غير الربحية وقادة األعمال الخيرية لتنظيم الموارد الصيفية للمدينة للشباب
وعائالتهم في مكان واحد!
ببضع نقرات فقط ،يمكنك الوصول إلى المعلومات لمساعدتك في التخطيط وقتك الممتع في الصيف.
استخدم الخريطة القابلة للبحث للعثور على البرامج ،واألنشطة ،واألحداث القريبة منك ،أو قم بزيارة منطقة المراهقين لمعرفة ما يحدث في المدينة للمراهقين فقط.
سيتم تحديث الموقع طوال فصل الصيف بأحداث وموارد جديدة ومثيرة للشباب وعائالتهم ،لذا قم بمراجعة الموقع من حين آلخر لمتابعة أوقات المرح الصيفية التي
تحدث في مدينة بالتيمور!
قم بزيارة مركز المعلومات الصيفي لمعرفة ما يحدث بالقرب منك!

منح الفرص
تمديد الموعد النهائي لمنحة التردد لتلقي اللقاح من مؤسسة بالتيمور المجتمعية ()BCF
ال تزال  BCFتقبل طلبات الحصول على منحة الفرص العادلة الخاصة بتردد تلقي لقاح فيروس كوفيد.19-
تدعم فرصة التمويل هذه تدخالت المنظمات المجتمعية التي تهدف إلى زيادة تغطية التطعيم بين البالغين من الالتينيين وذوي األصل اإلسباني من مدينة ومقاطعة
بالتيمور.
الموعد النهائي للتقديم هو  30يونيو  ،2022مع االنتهاء من تنفيذ المشروع بحلول  30نوفمبر .2022
سيتم قبول التقديمات ومراجعتها على أساس متجدد.
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ستقوم  BCFبمراجعة مقترحات المنحة بأي مبلغ بالدوالر له ما يبرره بشكل مناسب.
يمكن أن تكون المنظمات المؤهلة للحصول على المنح منظمات حكومية ،و/أو قبلية ،و/أو محلية ،و/أو مجتمعية.
ال تمنح فرصة التمويل هذه لألفراد ،وال يمكن استخدامها للجهود الحزبية ،أو منحها عن طريق المحسوبية.
إذا كنت مهتمًا بالتقدم بطلب للحصول على المنحة أو لديك أي استفسارات أخرى ،فيرجى زيارة صفحة الويب الخاصة بمنحة التردد في تلقي اللقاح من  BCFأو
التواصل مع كيارا مايهاند عبر kmayhand@bcf.org.
برنامج منح دفع األعمال الصغيرة قد ًما
سيمنح برنامج منح دفع األعمال الصغيرة قدمًا المستلمين منحة بقيمة  25,000دوالرً ا الستخدامها في شراء مركبة تجارية تستخدم خصيصًا لألعمال التجارية.
يجب أن تكون الشركات المؤهلة مملوكة ألغلبية من أصل إسباني ،وأن يكون لديها  10موظفين أو أقل ،وأن تكسب أقل من  5ماليين دوالر في اإليرادات
السنوية ،وأن يكون لديها حاجة واضحة لسيارة تجارية للنمو.
لمزيد من المعلومات وللتقديم ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بدفع الشركات الصغيرة قدمًا .الموعد النهائي للتقديم هو  17يونيو  ،2022في الساعة  6مساءً.
بتوقيت شرق أمريكا.

فرص التوظيف
] Scheduling Coordinator II - Bilingual Spanish/English, Center for Autism and Related Disorders, Kennedyجديد[
Krieger Institute
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
ضابط عالقات عامة ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED
مدير حالة معالج (ثنائي اللغة-اإلنجليزية/اإلسبانية)الرعاية الصحية للمشردين

هل تريد أحدث المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين حول استجابة المدينة لفيروس كوفيد19-؟
قم بزيارة موقع معلومات فيروس كوفيد 19-في مدينة بالتيمور
ضا إنستغرام!
قم بمتابعة  MIMAعلى فيسبوك وأي ً
للتسجيل لتلقي تحديثنا الشهري عبر البريد اإللكتروني أو اقتراح إعالنات لتضمينها ،يرجى التواصل عبر .mima@baltimorecity.gov
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