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تحدیثات من مكتبنا
نحن نقوم بالتوظیف!

طموحیناثنینتعیینإليبالتیمورمدینةفي)MIMA(المھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسمكتبیسعىبالتوظیف.نقومنحنصحیح،ھذا
ممن لدیھم القدرة علي العمل الجماعي لكي ینضما لمھمتنا الھادفة إلي خدمة مجتمعات المھاجرین في مدینة بالتیمور.

خاللمنوذالكالتواصلإليالھادفة)MIMA(مجھوداتیدعمأنھيالوظیفةلھذهالرئیسیةالمسؤولیةتفاعل:وتواصلأخصائي
توسیع دائرة االتصاالت المخصصة والشراكات المستھدفة. سیعمل أخصائي التواصل و التفاعل على تدعیم قنوات التواصل الخاصة بـ

)MIMA(الھادئالمحیطجزرمناألصولوذوياآلسیویةاألصولذويمناألمریكیةبالتیمورمجتمعاتمعوالتفاعل)AAPI.(قم
.من ھنابالتقدیم

اللغة إلى تحقیق المساواة في الوصول من خالل إنشاء سیاسات وإجراءاتیھدف مشروع الوصول إليمدیر مشروع الوصول إلى اللغة:
فاعلة وتحول ثقافي كبیر وذالك لخدمة المھاجرین والالجئین ذوي المھارات المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. سیقوم مدیر المشروع في ھذه

الوظیفة بمساعدة وكاالت المدینة في تقدیم خدمة الوصول إلى اللغة، خاصة فیما یتعلق بالبرامج الممولة من قبل قانون خطة اإلنقاذ
قمالمكتب.مھمةمنسیعززبدورهوالذي)MIMA(لمدیرالدعمبتوفیرالمنصبھذاسیقومذلك،إلىباإلضافة).ARPA(األمریكیة

.من ھنابالتقدیم

)!MIMA(لديالجددبالموظفینمرحًبا
Mariela Rodriguez

بدعمMarielaتقوم)،BNAAC(بالتیموربمدینةالخاصالجدیداألمریكيالوصولتحالفلديالمجتمعيالتواصلمدیرةبصفتھا
)MIMA(الجدیدلمشروعھمللترویجالتحالففياآلخرینواألعضاء)BNAAC(بالتیمور.مدینةفيوالالجئینالمھاجرینلمجتمعات

كمنظمMarielaعملت)،MIMA(إلىاالنضمامقبلوالبشریة.الصحیةالخدماتعليالحصولتسھیلھوالبرنامجمنالھدف
مجتمعي ومنسق عیادة في وزارة الصحة بمدینة بالتیمور لزیادة لقاحات وباء فیروس كورونا وتوفیر اللقاح للسكان الالتینیین في مدینة

الحدأجلمنالعملبمواصلةقامتھناكدراستھاأنھتأنوبعددیالویر،جامعةفيالصحيالسلوكعلمMarielaدرستبالتیمور.
من عدم المساواة في الخدمات الصحیة.

Jenny Torres
والوطني،بالتیموروصندوق)،MIMA(بدعمJennyتقوم)،BICF(المھاجرینلمجتمعبالتیمورصندوقبرنامجمسؤولةبصفتھا

إشراك العمل الخیري في اإلدارة و اإلشراف علي البرامج بھدف توفیر الدعم المادي العام والخاص للمنظمات التي تخدم مجتمعات
فيتواصلوأخصائيمساعدوباحثمجتمعيكمنظمJennyعملت،MIMAإلىانضمامھاقبلبالتیمور.مدینةفيالمھاجرین

)SNAP.(ماجستیرعليحصلتكمابالتیمور،مقاطعةمیریالند،جامعةمنالنفسعلمفيالبكالوریوسدرجةعلىحاصلةھيو
الخدمة اإلجتماعیة بتخصص العمل المجتمعي والسیاسة االجتماعیة من جامعة میریالند، بالتیمور. تمتد خبرتھا في المرافعات عبر العدید

من مجاالت القضایا االجتماعیة داخل المجتمعات المھمشة، بدءا من الحق في السكن إلى العدالة اإلنجابیة، مع التركیز على دمج
األشخاص من مختلف االنقسامات الثقافیة والعرقیة.

19كوفید-عنتحدیثات

–1–

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.crelate.com%2Fportal%2Fbaltimorecorps%2Fjob%2F9scqpwyyw1taypdbfb9x5hq17c%3Fcrt%3D1677516304445&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C01fedde854534a31d03808db1b4d7d68%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638133791862060979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zrQ9cVS%2FAh0oVriAy2U3yJlbLoWzIvwe2LqmRTm2qIs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.crelate.com%2Fportal%2Fbaltimorecorps%2Fjob%2Fd4h1sqkzreomyzfs5ybfikkayo%3Fcrt%3D1677104551830&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C01fedde854534a31d03808db1b4d7d68%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638133791862060979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSrgfRa3SpFaOA0YjlE%2BcFvNGY99AmkDjpfAAj3nM0Q%3D&reserved=0
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التطعیم
باللغتین19بكوفید-الخاصةبالتحدیثاتدائماطالععلىللبقاءإرشادیةمعلومات)CDC(منھاوالوقایةاألمراضمكافحةمركزیوفر

مدینةفيالتطعیمعليالحصولكیفیةحولالمعلوماتمنلمزید.)CDC(بـالخاصاإللكترونيالموقععلىواإلسبانیةاإلنجلیزیة
.بمدینة بالتیمورالموقع اإللكتروني لوزارة الصحةبالتیمور قم بزیارة

االختبارات
القادم.لألسبوعاالختباراتمواعیدجدوللمعرفةاثنینیومكل)MIMA(بـالخاصفیسبوكموقعمنتحقق

العالج
للمرضىفقطمخصصةالعالجاتھذهلك.متاحعالجھناكیكونفقدأعراض،ولدیكإیجابیة19كوفید-الختبارنتیجتككانتإذا

الذاتیة للرعایةنموذج اإلحالةالمعرضین لخطر اإلصابة باألعراض المرضیة الحادة لكوفید. یمكن ألولئك الذین قد یكونون مؤھلین إكمال
.الصحیة عن بعد الخاص بفریق عمل مرضي كوفید البالغین في المستشفى المیداني لمركز مؤتمرات بالتیمور

خدمات المدینة
YouthWorksالشبابأعمالبرنامج

صیفيعملعلىالعثورفيعاًما21و14بینأعمارھمتتراوحالذینبالتیمورمدینةسكانYouthWorksبرنامجیساعدأنیمكن
عمل،كصاحبالتسجیلحولالمعلوماتمنلمزیدالعمل.بیئةفيمفیدةعملیةخبرةبناءبھدفوذالكالساعةفيدوالًرا13.25مقابل
.2023أبریل7بحلولالتقدیمموقععلىاإلنترنتعبربطلبتقدم.YouthWorksلبرنامجالعملصاحبنشرةعلىاطلع
تحدیدعلىالخاصةوالشركاتالعامةوالھیئاتبالتیمورمدینةفيالربحیةغیرالمنظماتمساعدةأیضاYouthWorksلبرنامجیمكن

كصاحبالتسجیلحولالمعلوماتمنلمزیدالصیفي.عملكفریقمنجزًءالیكونواعاًما21و14بینأعمارھمتتراوحالذینالشباب
.2023أبریل14بحلولالتقدیمموقععلىاإلنترنتعبرقدم.YouthWorksلبرنامجالعملصاحبنشرةعلىاطلععمل،

Winterالشتويالمأوى shelter
التشردمنیعانونالذیناألشخاصلجمیعطارًئامأوى)MOHS(المشردینلخدماتالبلدیةرئیسمكتبیوفر،2023أبریل1حتى
لطلب443-984-9540بالرقماتصلوأقل).درجة32(التجمددرجةإلىالریاحبرودةمعحرارتھادرجةتصلالتياللیاليفي

صفحةبزیارةقمالمعلومات،منلمزیدالشتوي.المأوىعملأیامفيمساًء9:00حتىوصباًحا8:30الساعةبینللمأوىاإلحاالت
MOHSبـالخاصةاألنترنت Winter Shelter،صفحةبمتابعةقمMOHSالشتويالمأوىإلشعاراتانستغراموفیسبوكعلى

باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والكوریة والصینیة المبسطة واإلسبانیة.

ما الجدید ھذا الشھر؟
Featherstone(فیذرستونمؤسسةبنكفيالمھنيالتدریبلبرنامجالتقدیمباب Foundation(مارس25حتىمفتوح

ھل تبحث عن وظیفة أفضل تؤھلك لمستقبل مھني وراتب أفضل؟ كان برنامج "نحو طموحات جدیدة" التابع لمؤسسة فیذرستون - وھو
المصرفیة.والمجاالتالمالیةالخدماتفيواعدةوظائففيالتمثیلناقصةفئاتمنمتقدمینرشحقد-أسابیع8مدتھتدریبيبرنامج

https://thefeatherstonefoundation.org/banks/اآلن!قدم

)CASH(واألملواالدخاراألصولإیجادحملةمنالمجانیةالضریبيالتأھیلدورة
مواعیدالضریبي.للتأھیلالمجانیةللدورةمرشحاتكونفقد،2022عامخاللأقلأودوالًرا60000جنیتقدأسرتكأوأنتكنتإذا

دورة التأھیل الضریبي المجاني لمدینة بالتیمور ومقاطعة بالتیمور مفتوحة اآلن، والمواعید یتم حجزھا بسرعة! یمكنك تحدید موعد عن
تسجیل برنامجخالل منأومساًء2:00حتىصباًحا9:00الساعةمنالجمعةإلىاالثنینمن410-234-8008بالرقماالتصالطریق

المعلومات.منلمزید)CASH(لحملةاإللكترونيالموقعبزیارةقم.اإلنترنتعبرالمواعید

)LIRS(بمنظمةالخاصالفرديالتنمیةحساب
لمساعدةیھدفاألصولوتملكاإلدخاريالوعيلزیادةبرنامجھو)LIRS(لمنظمةالتابع)IDA(الفرديالتنمیةحساببرنامج

الالجئین والمھاجرین علي تملك أصولھم األولى في الوالیات المتحدة بما في ذلك شراء أول منزل وشراء سیارة وإكمال التعلیم العالي أو
بدء مشروع تجاري صغیر. یعد كال من الالجئون وطالبوا اللجوء وحاملو تأشیرات الھجرة الخاصة والمفرج عنھم ألسباب إنسانیة و

بعدأو/فيالمتحدةالوالیاتإلىأفغانستانمنجاءواالذینORRالالجئینتوطینإعادةمكتببرنامجلـالمؤھلینالسكانمنغیرھم
لمنظمةالتابع)IDA(لبرنامجمؤھلونھؤالءكلیعدفیرجینیا،وشماللبالتیمورالكبريالمدنفيیعیشونوالذین2021یولیو31
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#adults
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information/weekly-schedule-vaccination-clinics
http://facebook.com/MIMABaltimore
https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702
https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAyMTQuNzE1MjE5NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RyaXZlLmdvb2dsZS5jb20vZHJpdmUvZm9sZGVycy8xZ0VjMVJReUg2RWFkVFEtTUxxd25Yeldfb2pUT2Z4dno_dXNwPXNoYXJpbmcifQ.M0zbD63LwpuVSJdM_5tbBFlYGoYZ_vmsYZFb68VD6zM/s/1017926280/br/154461431695-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAyMTQuNzE1MjE5NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8veW91dGh3b3Jrcy5vZWR3b3Jrcy5jb20ifQ.hzb8tMY9RhjRFvgYWpYbYZJdR-kb6NmYrWe-vR73bOI/s/1017926280/br/154461431695-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAyMTQuNzE1MjE5NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2RyaXZlLmdvb2dsZS5jb20vZHJpdmUvZm9sZGVycy8xZ0VjMVJReUg2RWFkVFEtTUxxd25Yeldfb2pUT2Z4dno_dXNwPXNoYXJpbmcifQ.U0FKpivVZl-kBNKhp0jaifltYeaCRjlgfGSh3e1sKOc/s/1017926280/br/154461431695-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAyMTQuNzE1MjE5NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8veW91dGh3b3Jrcy5vZWR3b3Jrcy5jb20ifQ.-yIB5BG8zwOhFLj4XKWJj80wTineEyYqSyxGRFBlcYI/s/1017926280/br/154461431695-l
https://homeless.baltimorecity.gov/winter-shelter
https://homeless.baltimorecity.gov/winter-shelter
https://www.facebook.com/BaltimoreMOHS/
https://www.instagram.com/baltimoremohs
https://thefeatherstonefoundation.org/banks/?fbclid=IwAR1nl1awAz7Pj3Qo9QLaj_RMr8hZD3hF5pQYGFF2-oTNxCkUb6wbDunKxlU
https://cashmd.org/baltimore-locations/
https://cashmd.org/baltimore-locations/
https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acf.hhs.gov%2Forr%2Fpolicy-guidance%2Fstatus-and-documentation-requirements-orr-refugee-resettlement-program&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C9c845a8461c144d5662308db1e5ad194%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638137147812895362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IydIhJ25WjTRmV1uCST0e%2FdL6jYyxVwvJfQ%2FLZPZ2jU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acf.hhs.gov%2Forr%2Fpolicy-guidance%2Fstatus-and-documentation-requirements-orr-refugee-resettlement-program&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C9c845a8461c144d5662308db1e5ad194%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638137147812895362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IydIhJ25WjTRmV1uCST0e%2FdL6jYyxVwvJfQ%2FLZPZ2jU%3D&reserved=0
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)LIRS.(ومایوفرونھ،دوالركلمقابلواحددوالرعلىالحصولأیضایمكنھمواإلدخارفيویبدأونالبرنامجإلىالعمالءینضم
والماليالوعيبزیادةالخاصالتدریبمناالنتھاءبعداألصولشراءأجلمنلألسرة،دوالر4000وللفرددوالر2000إلىیصل
)IDA(لـتابعآخربرنامجفيالمشاركةلھمسبققدیكونواأالعلیھمیجبللبرنامج،باالنضمامللمتقدمینیسمحلكياألصول.تملك

وسیارةواحدمنزل(باستثناءدوالر10000قیمتھایتخطيمااألصولمنلدیھمیكونأنیمكنوالبھم،الخاصةاألصولتملكبھدف
األسرةدخلمتوسطمن٪80منأكثر(أوللفقرالفیدراليالخطمن٪300منأعلىاإلجمالياألسرةدخلیكونأنیمكنوالواحدة)،

برنامجمنسقمعبالتواصلقمالمزید؟معرفةتریدھلاألول).المنزلامتالكبھدف)HAMFI(لإلسكانالعمرانيالتطویرمنطقةفي
)IDA)، Ahmad Amiry،اإللكتروني:البریدعبرahmad.amiry@lirs.org757-609-1857علىاالتصالأو.

)LIRS(لبرنامجالتابعالصغرالمتناھیةالمشاریعتنمیة
تحسینبھدفتصمیمھتمواإلقراضللتدریببرنامجا)LIRS(لبرنامجالتابعة)MEDالصغر(المتناھیةالمشاریعتنمیةمبادرةتعد

التكامل االقتصادي لالجئین من خالل دعم تطویر األعمال التجاریة المملوكة لالجئین وتوسیعھا و/ أو استدامتھا. ویعد كال من الالجئین
)ORR(برنامجلـالمؤھلینالسكانمنغیرھموإنسانیة،ألسبابعنھموالمفرجالخاصة،الھجرةتأشیراتوحاملياللجوءوطالبي

التابعة)MED(لمبادرةمؤھلینأمریكیینمواطنینبعدیصبحوالموالذینسنوات5منألكثرالمتحدةالوالیاتفيیتواجدوالمالذین
محو)MED(برنامجیوفرفیرجینیا.شمالأولبالتیمورالحضریةالمناطقفيالمقیمینمنالمتقدمینیكونأنیجب).LIRS(لبرنامج

األمیة المالیة والتدریب على األعمال التجاریة الصغیرة باإلضافة إلى دعم تطویر خطة عمل مع تخطیط مالي. یساعد البرنامج العمالء
قروضالصغیرة،األعمالقروضمننوعین)MED(برنامجیقدممشروعاتھم.لتمویلقروضعلىللحصولبطلبالتقدمفيأیًضا
بزیارةقمالمزید؟معرفةتریدھلدوالر.15000إلىتصلأكبر)MED(وقروضدوالر،1500إلىتصلوالتياالئتمانزیادة

economicdevelopment@lirs.org.

City(الالجئینمدینة-أخرىبلغاتللمتحدثیناإلنجلیزیةتعلیممنظمةمنالمقدمةاالنجلیزیةاللغةتعلیمدورات of Refuge
ESOL(

35017th(فيالكائنةالالجئینمدینةتقوم Street, Baltimore MD اإلنجلیزیة!اللغةلتعلممجانیةدوراتبتقدیم)21225
Mikeمعبالتواصلقمأسئلة؟لدیكھل.االھتمامنموذجبملءقمللتسجیل، Lewisعلي

malewis@cityofrefugebaltimore.org.

قدم علي التأمین الصحي لمیریالند من خالل التسجیل المیسر
علىللحصولالتسجیلبإمكانكیزالفالالصحي،التأمینعليالحصولبحقتتمتعالكنتإذا.2022لعامالضرائبموسمبدألقد

تغطیة صحیة مجانیة أو منخفضة التكلفة من خالل برنامج التسجیل المیسر لرابطة میریالند الصحیة، والذي یمتد خالل موسم الضرائب.
أبریل18قبلوقتأيفيالضریبیةإقراراتھمیقدمونعندماوذالكلھمالمخصصةالتسجیلفترةعلىللحصولمؤھلونمیریالندسكان

المربع!داخلعالمةضعفقطبذالك،للقیام.2023
إلي التأمین الصحي لھذا العام. وفقط بكل سھولة ضع عالمة داخل المربع عندفرصة متمیزة لإلنضمامبرنامج التسجیل المیسریوفر

تقدیم اإلقرار الضریبي. ستتلقى خطاًبا خالل أسبوع یوضح بالتفصیل خیارات التأمین الصحي الخاصة بك. وھذا یعني فتح باب التسجیل
اإلنجلیزیةباللغتینالمیسرالتسجیلخطواتحولھذهالفیدیومقاطعشاھدالخطاب.ھذاعلىالموجودالتاریخمنبدایةیوًما،35لمدة

.التأمین الفیدرالي في أي وقت من السنة. ال تنس: یمكنك التسجیل لالنضمام إلي برنامجاإلسبانیةو

رابطة میریالند الصحیة
وضعافللصماإلشارةلغةذلكفيبمالغة200منبأكثرالمساعدةالصحیةمیریالندبرابطةالخاصالھاتفعمالءخدمةمركزیقدم

خبراءیتوفر.1-855-642-8572المجانيالخطعلياتصلأوMarylandHealthConnection.govبزیارةقمالسمع.
مدربون لمساعدتكم في التسجیل للحصول على خطة صحیة وأنتم في منازلكم دون أي عناء. قم بزیارة

https://www.marylandhealthconnection.gov/find-help/قائمةبزیارةقمأومنك.بالقربمساعدةعليللعثور
.تجد مساعدة محلیةالمقاطعات لكي

Generation(األملجیلمنظمةمنمقدمةالمراھقینلآلباءدعموبرنامججامعیةمنحة Hope(
سنوًیادوالر2400إلىتصلدراسیةمنحةعلىالدارسونیحصلبالجامعة!االلتحاقعليالمراھقیناآلباءاألملجیلمنظمةتساعد

ومشرف وإمكانیة الوصول إلى دعم مجاني للصحة النفسیة ودروس خصوصیة وتدریب مھني والحصول علي دعم من صندوق
أقل)،أوعاًما19سنفيأمأوحامل(فتاةأقلأوعاًما25بعمرالمتقدمونیكونأنیجبالمراھقین.اآلباءمنظمةوعضویةالطوارئ

متاحالبكالوریوس).أوالزمالة(درجةالعاصمةمنمیال50ًنطاقفيربحیةغیربكلیةبالفعلملتحقونأولاللتحاقویخططون
المتحدةالوالیاتإليالقادمینلألطفالالمؤقت)DACA(تصریحعليوالحاصلینالخضراءالبطاقةوحامليالمتحدةالوالیاتلمواطني

باإلنجلیزیةأسئلةلدیكھل.اإلسبانیةواإلنجلیزیةباللغتینالنشراتمراجعةیرجي.2023أبریل،1فيالطلباتتقدیمیتماألمریكیة.
Madelineمعتواصلأواإلسبانیة؟ Hrenعليmadeline@generationhope.org
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acf.hhs.gov%2Forr%2Fpolicy-guidance%2Fstatus-and-documentation-requirements-orr-refugee-resettlement-program&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C9c845a8461c144d5662308db1e5ad194%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638137147812895362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IydIhJ25WjTRmV1uCST0e%2FdL6jYyxVwvJfQ%2FLZPZ2jU%3D&reserved=0
mailto:economicdevelopment@lirs.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmuOD7iQljCzTaYIqQ9_k1k_VNngCN3HNtHZ0JXcua1WA7w/viewform
mailto:malewis@cityofrefuge.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2Finscripcionfacil%2F&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Fh5eC3WNT9mvCNJC7AzN%2BesFxLvQcCuW9di%2BnYi9Lpc%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=DrTfAR9CDsg&ab_channel=MarylandHealthConnection
https://www.youtube.com/watch?v=8k52b_sJDEg
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2F&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=EEqMoMPEwdokNP%2BdCv9bf832RXTfwFWYC1Kj6ri90BU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2Ffind-help%2F&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=XP0WSLuIL2%2BpvN%2BcY59xQ2E7NzaCI1oiba5wQwH1K94%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2Ffind-help%2F&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=XP0WSLuIL2%2BpvN%2BcY59xQ2E7NzaCI1oiba5wQwH1K94%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FCE-list-with-name-phone-website-for-MHC-website.pdf&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=qGSEiv34tybS6EqNRJCeWlgd%2B0%2BD02HJzGdzAUv%2B%2Fgg%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1uENMDMC7fDtFSN7lfM98JK5tCkVeBVLC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zz7LnJ64pcg7bCWXkThMjaofBxGXDInj/view?usp=share_link
mailto:madeline@generationhope.org
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برنامج تدریب رواد األعمال من أجل النجاح في المشروعات الصغیرة
فيواإلسبانیةاإلنجلیزیةباللغتینُیقدمأشھر3مدتھمجانيمكثفبرنامجھو)ETS(النجاحأجلمناألعمالروادتدریببرنامج
ساعة60منأكثرمداروعليبالتیمور.مدینةفيوالالتینیاتالسودللنساءالقیادةومھاراتوالحیاةالعاملةوالقوىاألعمالمجال

ھذاسیمنحكالمالیة.التوعیةأساسیاتمعجنبإلىجنًباالصغیرة،األعمالریادةأساسیاتعليبقوة)ETS(برنامجیركزتدریسیة
البرنامج التدریب الالزم و المھارات الضروریة لكي تبدأ مشروعك وتشغلھ بنجاح! ستتعلم المھارات الالزمة والتي تتضمن التسویق
والمبیعات والعالمات التجاریة واالتصاالت والمحاسبة ووضع المیزانیة والتسعیر وتسجیل نشاطك التجاري وتمویل عملك وعرض

مشروعك على مستثمرین و شركاء محتملین وما إلى ذلك. قد یكون المشاركون الذین أكملوا البرنامج مؤھلین للحصول على دخل ثابت
.ھنامنللتقدیموالمعلوماتمنللمزیددوالر.1000قدره

یسعى برنامج تدریب رواد األعمال من أجل النجاح إلي تعیین مشرفین یتحدثون اإلنجلیزیة و اإلسبانیة
ھل ترغب في إحداث فرق وتمكین المرأة بمھاراتك القیادیة والتجاریة والمھنیة؟ كن مرشدا لرائدات األعمال الطموحات ومالكات األعمال

الصغیرة ھذا الخریف!  یسعى برنامج تدریب رواد األعمال من أجل النجاح عن مشرفین لمجموعات عمل دورة الربیع! یعد المشرفون
المتطوعون جزًءا ال غني عنھ في مھمة تمكین رائدات األعمال من النساء. فھم یقدمون التوجیھ والدعم والتشجیع للسیدات المتدربات

لمساعدتھن على إنشاء مشروعاتھن التجاریة والبدء في تشغیلھا. لمزید من المعلومات حول كیفیة المشاركة، یرجى التواصل مع
Nicole Andonieاإللكتروني:البریدعبرnandonie@ledcmetro.org

أفضل؟بشكلیخدمكأن)DPW(العامةاألشغاللوزارةالتابعالصلبةالنفایاتلمكتبیمكنكیف
إلبداءالمجتمعفيالمصلحةوأصحابالسكانوتدعوالصلبةالنفایاتإلدارةبالمدینةالخاصةالعشریةالخطةبتحدیث)DPW(تقوم

الرأي أثناء سیر الخطة.

الجھاتوجمیعوالتعلیمالتجاریةاألعمالوقادةالبیئةحمایةودعاةبالتیمورفيوالعاملینالسكان)DPW(العامةاألشغالوزارةتدعو
األخرى المعنیة للمشاركة في تطویر الخطة من خالل حضور االجتماعات العامة أو إبداء تعلیقاتھم لمناقشتھا.

جدول االجتماعات العامة

الوصفالموعدالتاریخ

2/22/20236:00-7:30
مساًء

افتراضًیا-العامةالمراجعةاجتماعمسودةمن%60

3/13/20232:00-3:30
مساًء

افتراضًیا-العامةالمراجعةاجتماعمسودةمن%90

3/27/20236:00-7:30
مساًء

افتراضًیا-العامةالمراجعةاجتماعمسودةمن%99

4/10/20236:00-7:30
مساًء

Southeast(شخصًیاالحضور-1العاملالجتماعالنھائیةالمسودة Anchor Library,
3601 Eastern Ave, Baltimore, MD افتراضًیاو)21224

وافتراضًیاشخصًیا-2العاملالجتماعالنھائیةالمسودةسیحدد الحقا4/24/2023

ستحدد الخطة أھداف إدارة مجرى المخلفات الصلبة، وتقییم أنظمة جمع المخلفات الصلبة، واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة من القدرة
على التخلص من النفایات، والطرق التي یمكن تطبیقھا لیتم بھا إعادة االستخدام وإعادة التدویر وتحویل المخلفات إلى أسمدة من المصادر

الموقعالسكنیة والمؤسسیة والتجاریة. تعرف على المزید عن الخطة وأرسل التعلیقات وسجل لحضور الجتماعات من خالل زیارة
.اإللكتروني الخاص بالخطة العشریة إلدارة النفایات الصلبة
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https://lp.constantcontactpages.com/cu/7RYNK7T/SpringETSBmore2023?source_id=ec7cc4e2-75a4-4bf0-8836-703d24bc1e56&source_type=em&c=eEocFl9dSgJEr96AjOhe-SFO8phu-Y6L7UlFK4r4_7a_zcmFio6LsA==
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
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فرص المنح
الشعبيالصندوق2023والشبابلألطفالبالتیمورصندوق

یعالج الصندوق الشعبي تلك الفجوات المعتادة في مشھد التمویل في بالتیمور من خالل توفیر التمویل للمنظمات الشعبیة - ومقرھا
منلمزید.2023أبریل7إلىمارس7منبدایةالتقدیمفتحسیتمالشاملة.مھمتھالدعمالشبابتخدمالتيوالمنظمات-بالتیمور

.بالتیمور لدعم األطفال والشبابصندوقالمعلومات یرجي زیارة الموقع اإللكتروني الخاص بـ

المدنیةواألعمال)BCHD(بالتیمورمدینةفيالصحةلوزارةالصغیرة19كوفید-ِمنح
ال تزال المجتمعات المحرومة من الخدمات تاریخًیا في بالتیمور تعاني من تفاوتات كبیرة في المصادر الھامة المتعلقة بالصحة مثل الغذاء

والمساعدة في حاالت الطوارئ والنقل وخدمات الصحة النفسیة. یؤدي عدم إمكانیة الوصول إلى ھذه المصادر إلى تفاوتات صحیة، بما
للمنظماتدوالًرا25000إلىتصلصغیرةمنًحاالمدنیةواألعمال)BCHD(تقدم.19كوفید-ضدالتطعیممعدالتذلكفي

المجتمعیة في مدینة بالتیمور من أجل:

الخدمات.نقصمنتعانيالتيالمجتمعاتفيوالتعلیم19كوفید-لقاحعلىالحصولفرصزیادة●
توسیع وتحسین فرص الوصول إلى المصادر المتعلقة بالصحة.●
تحسین صحة ورفاھیة سكان مدینة بالتیمور.●

والمحددات)COVAX(19كوفید-ضدوالتوعیةللتطعیمالصغیرةالمنحبرامجمنكالمعاییریستوفونالذینالمتقدمینتشجیعیتم
.2023مارس27فيالمنحمنالتالیةللجولةطلباتتقدیمالمقررمنالبرنامجین.منكٍلإلىالتقدم)علىSDoH(للصحةاالجتماعیة

المعلومات.منلمزیدhttps://civicworks.submittable.com/submitبزیارةقم

الفعالیات
Crisis(األزمةوضع● Mode:(أمریكافيیعیشفلبیني

افتراضیا و شخصیا في مسرح ستراند
أبریل2-مارس17شخصًیا:أبریل؛16-مارس30افتراضًیا:

Coriتستكشفواحد،شخصتتناولالتيالفنيالعرضھذاخاللمن Dioquinoأزماتعبرتتنقلبینماھویتھاتعقیدات
Crisis"مسرحیةتصفحیاتھا.فيالثالثالرئیسیةالھویة Mode"تاریخDioquinoاألموطنھاتاریخمعالشخصي-

الفلبین - وعالقتھا المعقدة بالوالیات المتحدة من خالل الرقص والحركة والموسیقى والفن. ومع كل أزمة، تشارك خبراتھا في
نشأتھا كمھاجرة في "أرض الحریة"، والتعامل مع مشكالت الصحة النفسیة الخفیة، وانتقالھا التدریجي من مرحلة "فلبیني و

للمزیدمجموعة آسیا باسیفیكا للفنون على إنستغراموتابعستراندموقع مسرحأفتخر" إلى "أسیوي عموًما". اشتِر التذاكر من
من المعلومات.

میریالند التینوس أونیدوس: مسلسل سیاسة الشعب●
افتراضًیا

2023مارس،23
یناقش ھذا االجتماع الشھري ما یحدث في المجتمع الالتیني في میریالند وكیف یمكننا العمل سوًیا كُمرافعین وفي القطاع غیر

زووم لمسلسلرابطالربحي لحل التحدیات التي نواجھھا من خالل السیاسات التي تخلق تغییًرا إیجابًیا. قم بالتسجیل عن طریق
.سیاسة الشعب

االجتماع الشھري للجنة الالتینیة●
Gallery Church, 3115 Eastern Avenue Baltimore MD 21224

صباًحا8:30الساعة2023مارس،16
االجتماع الشھري للجنة الالتینیة، یعقد االجتماع باللغة اإلسبانیة. تعرف على الموارد والبرامج في بالتیمور.

مھرجان الطائرات الورقیة الكبیر في بالتیمور●
Patterson(باركباترسون Park(

مساًء5حتىظھًرا12من2023مارس،25
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https://bcyfund.org/grantmaking/2023-grassroots-fund/
http://civicworks.com/covaxminigrants/
https://www.strand-theater.org/
https://www.instagram.com/asianpasifikaart/
https://zoom.us/meeting/register/tJUlduGgrjgoG9ZMc6Wa1PtCtM7Kf7s-GiAF
https://zoom.us/meeting/register/tJUlduGgrjgoG9ZMc6Wa1PtCtM7Kf7s-GiAF
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یمأل السماء بألوان نابضة بالحیاة ھرجان الطائرات الورقیة الكبیر في بالتیمورم بالعودة إلى باترسون بارك ھذا الربیع، نجد أن
ُمرحبا بمجموعة واسعة من الثقافات التي تشكل بالتیمور! انضم إلینا بالقرب من مرصد باترسون بارك إلنشاء نشرتك الودیة

الخاصة، واالستماع إلى الموسیقى المبھجة، ومشاھدة عروض الطائرات الورقیة، واالستمتاع بیوم في الخارج في منتزھنا
مارس.25األحد،المطر:تاریخأصدقائك!أحضرورقیة،طائرةأحضررحالت،بطانیةأحضرالجمیل!

Fallstaff(المتوسطةاالبتدائیةفولستافمدرسةآباءمجلسمواردمعرض● Elementary Middle School
Parent Association Resource Fair(

Fallstaff EMS 3801 Fallstaff Rd, Baltimore, MD 21215
ظھًرا2:00الساعةوحتىصباًحا11الساعةمن2023مارس،25

الھدف األساسي لمعرض الموارد ھو تواصل العائالت مع المنظمات وإتاحة الفرصة لھم لطرح أسئلة حول خدمات ھذه
المنظمات. ستكون أیًضا فرصة ممتازة لعرض أي طلبات للتطوع في مؤسستك. نسعي إلى أن یشارك الحضور في تجربة

متعددة الثقافات تحتفي بكافة الثقافات المتنوعة داخل مجتمع فولستاف.
یرجى العلم أنك ستحتاج إلى إحضار طاولتك وكراسیك.نموذج جوجلإذا كانت مؤسستك مھتمة بالمشاركة، یرجى ملء

الخاصة.

اجتماع شھر مارس لشبكة مقدمي الخدمات الالتینیین●
Sacred Heart of Jesus, 600 S Conkling Street Baltimore MD 21224

ظھرا1:30ًالساعةحتىظھرا12ًالساعةمن،2023مارس27
اجتماع الموارد الشھري، ال یتعین على أعضاء شبكة مقدمي الخدمة لالتینیین التسجیل ولكن یجب على الضیف التسجیل قبل

االجتماع.یومصباًحا10:30الساعة

فرص التوظیف
[NEW] Bilingual Community Health Worker Supervisor (Site Lead), Baltimore City Health Department

[NEW] Mobile Vaccine Team Logistics Coordinator, Baltimore City Health Department

[NEW] Mobile Vaccine Team Program Coordinator, Baltimore City Health Department

[NEW] Operations Manager, Southeast Community Development Corporation (Southeast CDC)

[NEW] Outreach Coordinator, Southeast Community Development Corporation (Southeast CDC)

Youth Program Marketing Specialist, Islamic Leadership Institute of America

Basketball Coach, Islamic Leadership Institute of America

Pathway Builder, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS)

Maryland Hunger Solutions (MDHS) Outreach Volunteer (VISTA position, Spanish speakers prioritized),
MDHS

Bilingual Nutrition Education Coordinator, Healthy Little Cooks

Refugee Youth Project Specialist, Refugee Youth Project at Baltimore City Community College

Bilingual Claims Processor, Governor's Office of Crime Prevention, Youth & Victim Services

Bilingual Housing Counselor, Baltimore, Latino Economic Development Center

ھل ترید البقاء على اطالع بأحدث المعلومات والمصادر لمجتمعات المھاجرین والالجئین لدینا؟
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https://www.facebook.com/events/491091066554312
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu3cPg8Skr5etIdUwzFiIPSgsAwrUxlDJtOXtr8cOZ2TfWGQ/viewform?usp=embed_facebook
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbaltimorecity.wd1.myworkdayjobs.com%2FExternal%2Fjob%2F1001-E-Fayette-St%2FMobile-Vaccine-Team-Community-Health-Worker-Supervisor--Grant-Services-Specialist-II---Baltimore-City-Health-Department_R0001023&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C68b9be54b8fe4a02e42308db169c564f%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638128632937298145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4SdO6lFsm7BXOoWLrKDokQfHCOiK7Qj%2FF53bNrfVbVk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbaltimorecity.wd1.myworkdayjobs.com%2FExternal%2Fjob%2F1001-E-Fayette-St%2FMobile-Vaccine-Team-Logistics-Coordinator--Grant-Services-Specialist-III---Baltimore-City-Health-Department_R0001021&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C68b9be54b8fe4a02e42308db169c564f%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638128632937298145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOSONDaTj9NFv9m9lOK7sWRXwQL%2FVKzwyCPuIPhsHCs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbaltimorecity.wd1.myworkdayjobs.com%2FExternal%2Fjob%2F1001-E-Fayette-St%2FMobile-Vaccine-Team-Program-Coordinator--Grant-Services-Specialist-III---Baltimore-City-Health-Department_R0001022&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C68b9be54b8fe4a02e42308db169c564f%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638128632937298145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kY0Za3w88yudPk2DM7kYj3WkjKCeH44JqP0jXicx0mo%3D&reserved=0
http://www.southeastcdc.org/who-we-are/job-openings/?fbclid=IwAR28811qo-H0Yuc-BedHhdNGIH5Dx6KI2QL1flSLVe-uoQ-bUk-8nmr1mIo
http://www.southeastcdc.org/who-we-are/job-openings/?fbclid=IwAR28811qo-H0Yuc-BedHhdNGIH5Dx6KI2QL1flSLVe-uoQ-bUk-8nmr1mIo
https://www.islamicleadership.org/careers/youth-program-marketing-specialist
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.islamicleadership.org%2Fcareers%2Fbasketball-coach&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C5250a90bb1c641beae8b08db0ed37255%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638120073544642614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vvEvvzaKb%2BgKHBmrcfW4JRLQbm1X9yr4LCG5CqOawdM%3D&reserved=0
https://lirs.applicantpool.com/jobs/899974.html
https://www.mdhungersolutions.org/wp-content/uploads/2020/12/MDHS-Outreach-Volunteer.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eQYUaPhJooAThgCutsarYj3DioG8eW5P/view?usp=sharing
https://bccc.balancetrak.com/2022182?fbclid=IwAR2uu4KUBwLDR9RYCX5wArIkg3tftOLuZ8fjoiwcnDk0rfZZMMr5cR5ot98
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=22&R2=002572&R3=0039
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
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!انستغراموفیسبوكعلى)MIMA(بمتابعةقم

للتسجیل من أجل الحصول على تحدیثنا الشھري عبر البرید اإللكتروني أو اقتراح إعالنات إلدراجھا، یرجى التواصل
.mima@baltimorecity.govعبر
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https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

