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نبقیكم على اطالع
العامةوالمواردبالخدماتتتعلقشھریةتحدیثاتنقدمفإننا،19كوفید-لفیروسالمدینةاستجابةدعمفي)MIMA(المھاجرینلشؤونالعمدةمكتباستمرارمع

لمجتمعاتنا.

عید مبارك وتراث آسیوي وشھر تراث سكان جزر المحیط الھادئ سعید!

عید مبارك! خالل شھر رمضان المبارك، صامت مجتمعاتنا اإلسالمیة وابتعدت عن االرتباطات الدنیویة، وعملت بوعي على خلق عادات صحیة وممارسة الصبر
ھذامنسابقوقتفيالفطربعیداحتفلواالذینألولئكتحیاتناأحر)MIMA(المھاجرینلشؤونالعمدةمكتبیقدماالجتماعي.والتواصلوالرحمةواالمتنان

الشھر، بینما نواصل بناء المجتمع اآلن وما بعده.

المجتمعاتتزالالمدینتنا،فيغنيتاریخمع).AAPI(الھادئالمحیطجزروسكاناآلسیویةاألمریكیةالمجتمعاتوخبراتبمساھماتأیضانحتفلالشھر،ھذا
بالتیمور.بالتیمور،یجعللمامزدھًرامصدًرا)AAPI(الھادئالمحیطجزروسكاناآلسیویةاألمریكیة

والشریكالمشاركالتنفیذي(المدیردیوكینوكوريالمدني)،بالتیمورصندوق(رئیستشونغسوكھايیضمالذيللعمدة،410التقریرمنالشھرھذاإصدارتابع
المؤسس، مجموعة الفنون اآلسیویة باسیفیكا)، ھینغ تان (نائب المفوض، مكتب خدمات الشیخوخة والرعایة)، وأیًضا شین (سیندي) وانغ (رئیس، لجنة مدینة

أوالفیسبوك،علىCharmTVصفحةأوبالعمدة،الخاصةالفیسبوكصفحةعلى،19،2022مایوالخمیسیومالبرنامجسُیذاعالشقیقة).شیامنبالتیمور
وأیًضافیسبوكعلىالمھاجرینلشؤونالعمدةمكتببمتابعةقمالمعلومات،منلمزید.MayorBMScott@العنوانعلىبالعمدةالخاصةإنستغرامصفحة

إنستغرام.

19كوفید-بفیروسالخاصةالتحدیثات
الماضي.الشھرخاللالحاالتعددارتفاعبسببالداخلفيأقنعةبارتداءبشدةدزیراسالیتیتیابالتیمورمدینةفيالصحةمفوضةأوصت،2022مایو10في

الفحص للعالج
من خالل مبادرة الفحص للعالج الفیدرالي، یمكن لألشخاص الخضوع للفحص—وإذا كانت النتیجة إیجابیة وكانت العالجات مناسبة لھم—یتلقون وصفة طبیة من
أحد مقدمي الرعایة الصحیة، ویتم ملء الوصفة الطبیة الخاصة بھم في مكان واحد. المواقع المشاركة تشمل الصیدلیات ومراكز الرعایة والمواقع األخرى، والتي

توسعت مؤخًرا إلى موقع التطعیم والفحص التابع للوالیة.

.19كوفید-لفیروسللعالجالفحصمواقعمحدداستخدمبالتیمور،فيللعالجالفحصمواقعجمیععلىللعثور

اإلبالغ عن نتائج الفحص في المنزل
مع زیادة اإلرسال والفحص في المنزل، یتم تشجیع السكان على اإلبالغ عن نتائج الفحوصات اإلیجابیة في المنزل من خالل مركز اتصال بالتیمور الخاص بفیروس

8650-984)443(على19كوفید-

19كوفید-فیروسبلقاحالتوعیةمنح
.30،2022یونیوحتى19كوفید-فیروسبلقاحللتوعیةمتاحةالمنح

عیاداتبتسھیلیقومونالذینالمجتمعوقادةالمجتمعلمنظماتإضافًیامالًیادعًماتوفربالتیمور:مدینةفي19كوفید-فیروسللقاحاتالصغیرةالمنح●
الصغیرةالمجتمعیةالمنحلبرنامجاإلجماليالمبلغ.19كوفید-فیروسضدبالتطعیموالتوعیةالتوعیةجھودمنوغیرھا19كوفید-فیروسضدالتطعیم
.بالتیموربمدینة19كوفید-فیروسللقاحاتالصغیرةالمنحصفحةبزیارةتفضلوللتقدیم،المعلوماتمنلمزیددوالًرا.250،000سیكون
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https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
http://civicworks.com/covaxsmallgrants/
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استخدامزیادةإلىمشاریعھمو/أوبرامجھمتسعىالذینوالشركاءبالتیمورفيالمجتمعیةالمنظماتیمنح:19كوفید-فیروسلقاحلتلقيالترددصندوق●
المعلوماتمنلمزیدبالتیمور.مدینة/مقاطعةفيعاًما34و18بینأعمارھمتتراوحالذینوالالتینیینالسودمنالبالغینبین19كوفید-فیروسلقاح

.19كوفید-فیروسلقاحلتلقيالترددبصندوقالخاصةالویبصفحةبزیارةقموللتقدیم،

19كوفید-فیروسلقاحات

منبالتسجیلالخاصةالویبصفحةبزیارةقماللقاح،علىللحصولللتسجیلللتطعیم!مؤھلونفوقوماسنوات5أعمارھمتبلغالذینبالتیمورمدینةسكانجمیع
والمتوفرة باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة. یمكن للمتحدثین األسبانیة االتصال و/أو ترك برید صوتي مع مركز،أجل التطعیم التابعة لوزارة الصحة بمدینة بالتیمور

(Esperanza(اسبیرانزا ساعة.48-24غضونفيمكالمةفستتلقىصوتًیا،بریًداتركتإذالقاح.موعدعلىللحصولللتسجیل)667-600-2314)

عیادات التطعیم المجتمعیة القادمة

الفحص
المقبل.األسبوعفيالفحوصاتجدوللمعرفةاثنینیومكلفیسبوكعلى)MIMA(المھاجرینلشؤونالعمدةمكتبصفحةمنتحقق

تحدیثات خدمات المدینة
.حالة خدمة المدینةصفحةلعرض الحالة الحالیة لخدمات المدینة، قم بزیارة
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https://bcf.org/for-grantseekers/grants/covid-19-vaccine-hesitancy-fund/
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
http://facebook.com/MIMABaltimore
https://www.baltimorecity.gov/servicestatus
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األحداث الوطنیة
الوالیاتخارجالموجودینالمباشرینأسرھموأفراداألوكرانیینللمواطنینطریقوھوأوكرانیا"،أجلمن"االتحادبایدنإدارةأعلنت،21،2022أبریلفي

المتحدة للمجيء إلى الوالیات المتحدة والبقاء مؤقًتا في فترة اإلخالء المشروط لمدة عامین. یجب أن یكون لدى األوكرانیین المشاركین في "االتحاد من أجل
صفحة ویب خدماتأوكرانیا" راٍع في الوالیات المتحدة یوافق على تزویدھم بالدعم المالي طوال مدة إقامتھم في البالد. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة

.المواطنة والھجرة األمریكیة الخاصة باالتحاد من أجل أوكرانیا

Welcome.USلدعمأخرىوطرقالرعایة،كیفیةعلىالتدریبالمتداولة،األسئلةأوكرانیا"،أجلمن"االتحادعنواضحةبلغةتفسیراتیوفرآخرموردھو
األسر األوكرانیة.

ما الجدید ھذا الشھر؟
Adelante(¡التینا!¡أدیالنتي Latina(!

¡أدیالنتي التینا! ھو برنامج إثراء أكادیمي مجاني بعد المدرسة والدخول إلى الكلیة للفتیات الالتینیات الواعدات الملتحقات بالمدارس الثانویة في مدینة بالتیمور.
أدیالنتيمعالتواصلالكلیةإلىالذھابحلمولدیھم3.0یساويتراكميمعدلمعاللغةثنائیینالالتینیینمنبالتیمورمدینةفيالتاسعالصفمنللمھتمینیمكن
.التینا

العرقیةوالصدماتالطفولةمحنةبینالتقاطعات):CASA(ماریالندمحكمةقبلمنالمعینینالخاصینالمحامینجمعیة

بینالتقاطعاتحولبھاالخاص)Spring(سبرینجمعھد)CASA(ماریالندمحكمةقبلمنالمعینینالخاصینالمحامینجمعیةاستضافت،1،2022أبریلفي
الرئیسیةاألدوارالعرقیة:الصدمة"فھمتشمل:والتي)،3(جلسةلكلتسجیالتفھناكالحضور،علىقادًراتكنلمإذاالعرقیة.والصدماتالطفولةمحن

. إذا كنتاإلسبانیةو/أواإلنجلیزیةللمحامین"، "كونك واقعًیا بشأن اختالف األعراق ومتواضًعا ثقافًیا"، وأیًضا "مھیأ للتحول". یمكن مشاھدة جمیع الجلسات باللغة
مھتًما بحضور التدریبات المستقبلیة المتعلقة برعایة الطفل، فیرجى االتصال بشیكینا فـ. دیفیس، منسقة التدریب للتنوع واإلنصاف والشمول، على

shekinah@marylandcasa.org.

الخاصینالمحامینجمعیةویبموقعبزیارةفتفضل)،CASA(المحكمةقبلمنالمعینینالخاصینالمحامینجمعیةفيمتطوًعاتصبحبأنمھتًماكنتإذا
المتطوعینقصصوقراءةالمحكمةقبلمنمعینخاصمحاميكونكحولفیدیومقاطععلىالعثوریمكنكحیث)CASA(ماریالندمحكمةقبلمنالمعینین

متطوًعا في جمعیة المحامین الخاصین المعینینلمعرفة المزید حول عملیة أن تصبحاالستفسار للمتطوعیننموذجالحقیقیة حول تجاربھم. یمكنك أیًضا االشتراك في
من قبل المحكمة." على موقع الویب الخاص بالمحامین الخاصین المعینینشاركمن قبل المحكمة. لمعرفة المزید، انتقل إلى عالمة التبویب "

Civil(المدنیةالعدالةشركة Justice Inc(والمستأجرللمالكالقانونیةوالخدماتالطبیةوالدیونالرھن،غلقلمجانیة
Civil(المدنیةالعدالةشركةتقدم Justice Inc(ماریالند.وسكانبالتیمورمدینةلسكانالقانونیةالخدماتمنالعدید

الھاتف مع محاٍم مجاًنا (لمدة تصل إلى ساعة واحدة) لمناقشة خیاراتھم إلنقاذ منازلھم أویمكن لألسر المقیدة بغلق الرھن التحدث عبر—غلق الرھن●
الخروج منھا. یتم تمویل الجلسات من قبل وزارة اإلسكان وتنمیة المجتمع في ماریالند وھي مفتوحة لسكان والیة ماریالند. یمكن للعمالء المھتمین

فيواالشتراكباستقبالللقیام1566-392-240الرقمأوjamoultrie@civiljusticenetwork.orgعلىمباشرةمولتريأشیامعالتواصل
Civil(المدنیةالعدالةلشركةاإلعالنیةالنشرةفيالمعلوماتمنمزیدعلىاعثرالجلسة. Justice(.

الدیون الطبیة —إذا كنت تعیش في مدینة بالتیمور وتمت مقاضاتك من قبل مستشفى بسبب فواتیر طبیة غیر مدفوعة، فقد تكون مؤھالً للحصول على●
.مؤھالًكنتإذاالجوابلمعرفة0174-706-410الرقمعلىاتصلالمدنیة.العدالةمنمجانيتمثیل

المالك والمستأجر —إذا كنت تعیش في مدینة بالتیمور وكان مالك العقار السابق یدعي أنك مدین بإیجار أو رسوم أو تعویضات غیر مدفوعة، فقد تكون●
.مؤھالًكنتإذاالجوابلمعرفة0174-706-410الرقمعلىاتصلالمدنیة.العدالةمنالمجانيالقانونيللتمثیلمؤھالً

)LEDC(الالتینياالقتصادیةالتنمیةمركزمعاإلیجارفيوالمساعدةالمنازلامتالك
Cityفيمساًء2حتىصباًحا10الساعةمنمایو21و14یومياإلیجارحولندواتسیستضیفالالتینياالقتصادیةالتنمیةمركز of Refuge (3800

9th St, Baltimore MD ).Water4All(للجمیعالماءوبرنامجالطاقةفيوالمساعدةاإلیجارفيالمساعدةطلباتاستكمالفيالمساعدةلتقدیم)21225
لمزید من المعلومات.(اللغة اإلسبانیة فقط)نشرة الندوات حول اإلیجارراجع
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https://www.uscis.gov/humanitarian/uniting-for-ukraine
https://www.uscis.gov/humanitarian/uniting-for-ukraine
https://ukraine.welcome.us/
https://adelantelatinabaltimore.org/contact/
https://adelantelatinabaltimore.org/contact/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrKoVCy3Sl9I&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7Cffb28766e40f467752f108da2dd5f9cc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637872695340163039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=SpBLgwQ0zSWjl1a3YU1ytCKlsbS4Q5KfiSumSPKH2Dk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_V7PWWeCcbQ&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7Cffb28766e40f467752f108da2dd5f9cc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637872695340163039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hIgSmZczWY13HoTDH1FI0m0xLk3%2FhN9ma00Lwqd%2FnuU%3D&reserved=0
https://marylandcasa.org/
https://marylandcasa.org/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecure.everyaction.com%2FCvbCaYryUkmwMhLb1rLg7w2&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7Cffb28766e40f467752f108da2dd5f9cc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637872695340163039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qcBjUf%2FAZqS5xYrG%2FcAcIOAf8JJ5PwTET9tXHegXb7w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmarylandcasa.org%2Fget-involved%2F&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7Cffb28766e40f467752f108da2dd5f9cc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637872695340163039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=E%2Ffj4a%2FOO92%2BQd9Q0Kso1ajQIngLE34SriJdxXWDMDY%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/138PMhLHAQkX5VDNajcGHIN-vMU40wHP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1srVKbzOGi4g9S6fRW23t11wygOjEcAvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-tqT6610NUK7GEt8Djfvn-V2FKLAQ8OA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ml6RP7ftdWZmYR1xxdJp3cQv0nmfuVh_/view?usp=sharing
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باإلضافة إلى ذلك، یستضیف مركز التنمیة االقتصادیة الالتیني ندوات حول رقم تعریف دافع الضرائب الفردي لمشتري المنازل وندوات عبر اإلنترنت لتوجیھ
وأیًضافقط)اإلسبانیة(اللغةالمنازلمشتريندوةنشرةعلىواالطالعللتسجیل5739-283-240إلىنصیةرسالةأرسلأواتصلمرة.ألولالمنازلمشتري

فقط) لمزید من المعلومات.(اللغة اإلسبانیةنشرة الویب التعلیمیة لتوجیھ مشتري المنزل

)BHB(األصحاءلألطفالبالتیمور
بالتیمور لألطفال األصحاء یھدف إلى تقلیل المعدل المرتفع لوفیات الرضع في بالتیمور وتحسین الصحة والتنمیة لألسر واألطفال الصغار. للحصول على معلومات

إذا كنت مھتًما بالحصول على مواد مادیة.صفحة ویب بالتیمور لصحة األطفال والنوم اآلمنإضافیة بخصوص النوم اآلمن وبالتیمور لألطفال األصحاء، قم بزیارة
.jana.goins@baltimorecity.govعلىجوینزجاناإلىإلكترونيبریدإرسالفيتترددفالالعمالء،علىلتوزیعھا

المجتمعمدخالتعلىالحصولإلى)BCRP(والمتنزھاتللترفیھبالتیمورمدینةتسعى
مركزفيمطبقةرؤیتھافيالمجتمعیرغبالتيوالبرمجةالنشاطاحتیاجاتحولمدخالتعلىالحصول)BCRP(والمتنزھاتللترفیھبالتیمورمدینةتود

Bocek(للترفیھبوشیك Recreation Center.(للمضيالبرمجةقراراتاتخاذفيوالمتنزھاتللترفیھبالتیمورمدینةلمساعدةالمعلوماتھذهاستخدامسیتم
.لمركز بوشیك للترفیھاستبیان آراء المجتمع التابعقدًما. لتقدیم مدخالت، أكمل

منح الفرص
طلب اقتراح: الدعوة إلى تصنیف البیانات

. یتم دعوة المنظمات المجتمعیة في والیةطلب اقتراح إلشراك قادة الوالیات في الدعوة إلى تصنیف البیاناتیطلق برنامج مساواة البیانات في مؤتمر القیادة منحة
الحكومیةالوكاالتفيواإلثنیةبالعرقالمتعلقةالبیاناتجمعفيالبیاناتتصنیفلدعموالتنفیذالدعوةمنحعلىللحصولبطلبللتقدم)c)(3(501ماریالند

والفیدرالیة، خاصة فیما یتعلق بالصحة والرعایة الصحیة، وكذلك المحددات االجتماعیة للصحة مثل التعلیم واإلسكان وجرائم الكراھیة. یتم تقدیم الطلبات بحلول
فيوالمساواةللتعدادأولبرنامجمدیرأناند،میتامعالتواصلیرجىالمعلومات،منمزیدأولألسئلة.26،2022مایوفيالصیفيالتوقیتمساًء11:59الساعة
)anand@civilrights.org(القیادةلمؤتمرالتعلیميالصندوقفيالبیانات

الفعالیات المجتمعیة
معرض جسر میریالند الالتیني الثقافي

Curtis(بايكورتیسمدرسةفيمساًء3حتىصباًحا11الساعةمن،14مایوفيالتینًیاثقافًیامعرًضاسیستضیفماریالندجسر Bay(.راجعاالبتدائیة
لمزید من المعلومات.النشرة اإلعالنیة للمعرض الثقافي الالتیني اإلسبانيوأیًضاالنشرة اإلعالنیة للمعرض الثقافي الالتیني اإلنجلیزي

االحتفال بیوم العلم لكومیتي أیتي الھایتیة
الھایتيالعلمبیوماالحتفالنشرةراجعبارك.باترسونفيمساًء4إلى1من،14مایوفيالتطعیم،عیادةذلكفيبماالعلم،بیوملالحتفالأیتيكومیتيإلىانضم

لمزید من المعلومات.

)BKSCC(الشقیقةبالتیمور-كاواساكيمدینةللجنةالربیعنزھة
فيخفیفةوجباتویتضمنطویلةلمسافاتللمشيسھلینبخیارینالیومسیبدأ.2022عامبربیعاحتفالھممعالشقیقةبالتیمور-كاواساكيمدینةلجنةإلىانضم
صفحةبزیارةقموللتسجیل،المعلوماتمنلمزیدعاًما.12سندونلألطفالمجانيوالدخولللجمھور،مفتوحالحدثھذاالیاباني.الطرازعلىالطلقالھواء

.نزھة الربیع التابعة للجنة مدینة بالتیمور-كاواساكي

Centro(سولسنترووندوةمؤتمر SOL(الالتینیةالعقلیةللصحة
Centro(سولسنتروسیعقد SOL(المستفادةالدروسلتبادل19،2022مایوالخمیسیومومؤتمر16،2022مایواالثنینیومالعقلیةللصحةالتینیةندوة

Centro(سولسنترومشروعمنالممارساتوأفضل SOL(المھمشة.المجتمعاتبینالخفیفاالكتئابلعالجوالمستدامةالفعالةالنتائجحولسنواتثالثلمدة
ستوفر الدراسة، الندوة، والمؤتمر إطاًرا عملًیا لمعالجة احتیاجات رعایة الصحة العقلیة للسكان الالتینیین في بالتیمور وخارجھا.  اعثر على مزید من المعلومات وقم

Centro(سولسنتروموقععلىمجاًنابالتسجیل SOL(.
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https://drive.google.com/file/d/1Yp9VsMj5tu-WDhcDRq7tOS0rXT4h33mJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N5PUEwegJLpKUfvPu5QCKhKmKIZW810T/view?usp=sharing
https://www.healthybabiesbaltimore.com/safe-sleep
https://drive.google.com/file/d/1HyYjmJU54jPTm8YSKasxXoQD97KE2VEn/view
https://docs.google.com/document/d/1MCNdW8qJ5H6iDnPLWBEEpq_sg8820xu1/edit?usp=sharing&ouid=103443629947470640064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/192CQeZbdyICR4jB3v4h28ABjByx7E9UJ/edit?usp=sharing&ouid=103443629947470640064&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/15brhidXyNnp8yFgTGyFrKWObwLfJQ1dE/view?usp=sharing
http://bit.ly/KawasakiPicnic
http://bit.ly/KawasakiPicnic
https://jhcentrosol.org
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الشھري)MIMA(المھاجرینلشؤونالعمدةمكتبتحدیث
19كوفید-لفیروس

______________________________________________________________________________________________

مكتب عمدة مدینة بالتیمور لشؤون المھاجرین

2022الشمالیةآسیامھرجان
الكبرى،بالتیمورفياآلسیويوالتراثالثقافةویكرمھ،ویعرضھبالفنیعترفتعاونيمجتمعياحتفالھوالشمالیةآسیامھرجان،2019عامربیعفيافتتح

2022الشمالیةآسیامھرجاننشرةعلىاطلعأواإللكترونيالشمالیةآسیامھرجانموقعبزیارةقمبالتیمور.فينورثتشارلزلمجتمعالكوريالتاریخوخاصة
للحصول على تفاصیل حول أحداث االحتفال.

)APAC(باسیفیكااآلسیویةالفنونمجموعةمع)AAPI(الھادئالمحیطجزروسكاناآلسیویةاألمریكیةالمجتمعاتتراثشھر
انضم إلى مجموعة الفنون اآلسیویة باسیفیكا في سلسلة من ورش العمل المجتمعیة التي یتبعھا مھرجان المجتمعات األمریكیة اآلسیویة وسكان جزر المحیط الھادئ

سرح أصوات المرأة وحلقات المناقشة التي تتناول قضایا مھمة داخل المجتمعات األمریكیة اآلسیویة وسكان جزر المحیط الھادئ. اطلع على التواریخ، األوقات،
.اآلسیویة باسیفیكاموقع مجموعة الفنونالمواقع، والمعلومات المحدثة على

األحداث القادمة لمدینة بالتیمور للترفیھ والمتنزھات
األحداث القادمة. للتسجیل في الحدث والبقاءللحصول على قائمةلمدینة بالتیمور للترفیھ والمتنزھاتالنشرة اإلخباریة اإللكترونیة للمشاركة المجتمعیةقم بزیارة

.Recnparks@العنوانعلىوانستغرامتویترفیسبوك،بمتابعةوقموالمتنزھاتللترفیھبالتیمورمدینةموقعبزیارةقموالمزید،األحداثبھذهدائماطالععلى

فرص التوظیف
)BCHD(بالتیمورمدینةصحةوزارة،اللغة)(ثنائيالطبيالمكتبمساعد[جدید]

)LEDC(الالتینیةاالقتصادیةالتنمیةمركز،اإلسكانتعلیممنسق

)LEDC(الالتینیةاالقتصادیةالتنمیةمركز،ماریالنداللغة،ثنائياإلسكانمستشار

)LEDC(الالتینیةاالقتصادیةالتنمیةمركز،بالتیموراللغة،ثنائياإلسكانمستشار

)MOED(العمالةلتحسینالعمدةمكتب،اإلسبانیة/اإلنجلیزیةاللغةثنائي-YouthWorksوحدةمشرف

)MOED(العمالةلتحسینالعمدةمكتب،اإلسبانیة/اإلنجلیزیةاللغةثنائي-المتنقلالوظیفيالمستكشف

)MOED(العمالةلتحسینالعمدةمكتب،عامةعالقاتضابط

الصحیة للمشردین، الرعایةمدیر حالة المعالج (ثنائي اللغة- إنجلیزي/إسباني)

-الكلیة المجتمعیة لمدینة بالتیموربرنامج الالجئین المتخصص في اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة

؟19كوفید-لفیروسالمدینةاستجابةحولالمھاجرینلمجتمعاتوالمواردالمعلوماتأحدثتریدھل

بالتیمورمدینةفي19كوفید-فیروسمعلوماتموقعبزیارةقم

!إنستغراموأیًضافیسبوكقم بمتابعة مكتب العمدة لشؤون المھاجرین على

.mima@baltimorecity.govمعالتواصلیرجىلتضمینھا،إعالناتاقتراحأواإللكترونيالبریدعبرالشھريتحدیثنالتلقيللتسجیل
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https://www.towson.edu/asianorth
https://baltimoreapac.org/
https://drive.google.com/file/d/1Aftbj3kWZEpKt3lvOtxpmXB5PuE6VbGB/view?usp=sharing
http://bcrp.baltimorecity.gov
https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecity/jobs/3445747/medical-office-assistant-bilingual-health-department?keywords=medical%20off&pagetype=jobOpportunitiesJobs
https://www.ledcmetro.org/jobs_housing_education_coordinator_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/261ab82c1a20-unit-supervisor-youthworks
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/d2497671c105-mobile-career-navigator-bilingual-spanish-english
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/1878017c7b2b-public-relations-officer
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=301a5408-a748-42d5-9892-8deaccf9d270&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200069843701_1&source=EN
https://bccc.balancetrak.com/2022014
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

