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مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين

نبقيكم على اطالع
مع استمرار مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAفي دعم استجابة المدينة لفيروس كوفيد ،19-فإننا نقدم تحديثات شهرية تتعلق بالخدمات والموارد العامة
لمجتمعاتنا.

عيد مبارك وتراث آسيوي وشهر تراث سكان جزر المحيط الهادئ سعيد!
عيد مبارك! خالل شهر رمضان المبارك ،صامت مجتمعاتنا اإلسالمية وابتعدت عن االرتباطات الدنيوية ،وعملت بوعي على خلق عادات صحية وممارسة الصبر
واالمتنان والرحمة والتواصل االجتماعي .يقدم مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAأحر تحياتنا ألولئك الذين احتفلوا بعيد الفطر في وقت سابق من هذا
الشهر ،بينما نواصل بناء المجتمع اآلن وما بعده.
هذا الشهر ،نحتفل أيضا بمساهمات وخبرات المجتمعات األمريكية اآلسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ ( .)AAPIمع تاريخ غني في مدينتنا ،ال تزال المجتمعات
األمريكية اآلسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ ( )AAPIمصدرً ا مزدهرً ا لما يجعل بالتيمور ،بالتيمور.
تابع إصدار هذا الشهر من التقرير  410للعمدة ،الذي يضم هاي سوك تشونغ (رئيس صندوق بالتيمور المدني) ،كوري ديوكينو (المدير التنفيذي المشارك والشريك
المؤسس ،مجموعة الفنون اآلسيوية باسيفيكا) ،هينغ تان (نائب المفوض ،مكتب خدمات الشيخوخة والرعاية) ،وأيضًا شين (سيندي) وانغ (رئيس ،لجنة مدينة
بالتيمور شيامن الشقيقة) .سيُذاع البرنامج يوم الخميس مايو  ،2022 ،19على صفحة الفيسبوك الخاصة بالعمدة ،أو صفحة  CharmTVعلى الفيسبوك ،أو
صفحة إنستغرام الخاصة بالعمدة على العنوان @ .MayorBMScottلمزيد من المعلومات ،قم بمتابعة مكتب العمدة لشؤون المهاجرين على فيسبوك وأيضًا
إنستغرام.

التحديثات الخاصة بفيروس كوفيد19-
في  10مايو  ، 2022أوصت مفوضة الصحة في مدينة بالتيمور ليتيتيا دزيراسا بشدة بارتداء أقنعة في الداخل بسبب ارتفاع عدد الحاالت خالل الشهر الماضي.
الفحص للعالج
من خالل مبادرة الفحص للعالج الفيدرالي ،يمكن لألشخاص الخضوع للفحص—وإذا كانت النتيجة إيجابية وكانت العالجات مناسبة لهم—يتلقون وصفة طبية من
أحد مقدمي الرعاية الصحية ،ويتم ملء الوصفة الطبية الخاصة بهم في مكان واحد .المواقع المشاركة تشمل الصيدليات ومراكز الرعاية والمواقع األخرى ،والتي
توسعت مؤخرً ا إلى موقع التطعيم والفحص التابع للوالية.
للعثور على جميع مواقع الفحص للعالج في بالتيمور ،استخدم محدد مواقع الفحص للعالج لفيروس كوفيد.19-
اإلبالغ عن نتائج الفحص في المنزل
مع زيادة اإلرسال والفحص في المنزل ،يتم تشجيع السكان على اإلبالغ عن نتائج الفحوصات اإليجابية في المنزل من خالل مركز اتصال بالتيمور الخاص بفيروس
كوفيد 19-على (8650-984 )443
منح التوعية بلقاح فيروس كوفيد19-
المنح متاحة للتوعية بلقاح فيروس كوفيد 19-حتى يونيو .2022 ،30
●

المنح الصغيرة للقاحات فيروس كوفيد 19-في مدينة بالتيمور :توفر دعمًا ماليًا إضافيًا لمنظمات المجتمع وقادة المجتمع الذين يقومون بتسهيل عيادات
التطعيم ضد فيروس كوفيد 19-وغيرها من جهود التوعية والتوعية بالتطعيم ضد فيروس كوفيد .19-المبلغ اإلجمالي لبرنامج المنح المجتمعية الصغيرة
سيكون  250،000دوالرً ا .لمزيد من المعلومات وللتقديم ،تفضل بزيارة صفحة المنح الصغيرة للقاحات فيروس كوفيد 19-بمدينة بالتيمور.
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●

صندوق التردد لتلقي لقاح فيروس كوفيد :19-يمنح المنظمات المجتمعية في بالتيمور والشركاء الذين تسعى برامجهم و/أو مشاريعهم إلى زيادة استخدام
لقاح فيروس كوفيد 19-بين البالغين من السود والالتينيين الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 34عامًا في مدينة/مقاطعة بالتيمور .لمزيد من المعلومات
وللتقديم ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بصندوق التردد لتلقي لقاح فيروس كوفيد.19-

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

الفحص
تحقق من صفحة مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAعلى فيسبوك كل يوم اثنين لمعرفة جدول الفحوصات في األسبوع المقبل.

تحديثات خدمات المدينة
لعرض الحالة الحالية لخدمات المدينة ،قم بزيارة صفحة حالة خدمة المدينة.
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األحداث الوطنية
في أبريل  ،2022 ،21أعلنت إدارة بايدن "االتحاد من أجل أوكرانيا" ،وهو طريق للمواطنين األوكرانيين وأفراد أسرهم المباشرين الموجودين خارج الواليات
المتحدة للمجيء إلى الواليات المتحدة والبقاء مؤق ًتا في فترة اإلخالء المشروط لمدة عامين .يجب أن يكون لدى األوكرانيين المشاركين في "االتحاد من أجل
راع في الواليات المتحدة يوافق على تزويدهم بالدعم المالي طوال مدة إقامتهم في البالد .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحة ويب خدمات
أوكرانيا" ٍ
المواطنة والهجرة األمريكية الخاصة باالتحاد من أجل أوكرانيا.
 Welcome.USهو مورد آخر يوفر تفسيرات بلغة واضحة عن "االتحاد من أجل أوكرانيا" ،األسئلة المتداولة ،التدريب على كيفية الرعاية ،وطرق أخرى لدعم
األسر األوكرانية.

ما الجديد هذا الشهر؟
¡أديالنتي التينا! (¡)!Adelante Latina
¡أديالنتي التينا! هو برنامج إثراء أكاديمي مجاني بعد المدرسة والدخول إلى الكلية للفتيات الالتينيات الواعدات الملتحقات بالمدارس الثانوية في مدينة بالتيمور.
يمكن للمهتمين من الصف التاسع في مدينة بالتيمور من الالتينيين ثنائيين اللغة مع معدل تراكمي يساوي  3.0ولديهم حلم الذهاب إلى الكلية التواصل مع أديالنتي
التينا.
جمعية المحامين الخاصين المعينين من قبل محكمة ماريالند ( :)CASAالتقاطعات بين محنة الطفولة والصدمات العرقية
في أبريل  ،2022 ،1استضافت جمعية المحامين الخاصين المعينين من قبل محكمة ماريالند ( )CASAمعهد سبرينج ( )Springالخاص بها حول التقاطعات بين
محن الطفولة والصدمات العرقية .إذا لم تكن قادرً ا على الحضور ،فهناك تسجيالت لكل جلسة ( ،)3والتي تشمل" :فهم الصدمة العرقية :األدوار الرئيسية
للمحامين"" ،كونك واقعيًا بشأن اختالف األعراق ومتواضعًا ثقافيًا" ،وأيضًا "مهيأ للتحول" .يمكن مشاهدة جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية و/أو اإلسبانية .إذا كنت
مهتمًا بحضور التدريبات المستقبلية المتعلقة برعاية الطفل ،فيرجى االتصال بشيكينا فـ .ديفيس ،منسقة التدريب للتنوع واإلنصاف والشمول ،على
.shekinah@marylandcasa.org
إذا كنت مهتمًا بأن تصبح متطوعًا في جمعية المحامين الخاصين المعينين من قبل المحكمة ( ،)CASAفتفضل بزيارة موقع ويب جمعية المحامين الخاصين
المعينين من قبل محكمة ماريالند ( )CASAحيث يمكنك العثور على مقاطع فيديو حول كونك محامي خاص معين من قبل المحكمة وقراءة قصص المتطوعين
الحقيقية حول تجاربهم .يمكنك أيضًا االشتراك في نموذج االستفسار للمتطوعين لمعرفة المزيد حول عملية أن تصبح متطوعًا في جمعية المحامين الخاصين المعينين
من قبل المحكمة .لمعرفة المزيد ،انتقل إلى عالمة التبويب "شارك" على موقع الويب الخاص بالمحامين الخاصين المعينين من قبل المحكمة.
شركة العدالة المدنية ( )Civil Justice Incلمجانية غلق الرهن ،والديون الطبية والخدمات القانونية للمالك والمستأجر
تقدم شركة العدالة المدنية ( )Civil Justice Incالعديد من الخدمات القانونية لسكان مدينة بالتيمور وسكان ماريالند.
محام مجا ًنا (لمدة تصل إلى ساعة واحدة) لمناقشة خياراتهم إلنقاذ منازلهم أو
● غلق الرهن— يمكن لألسر المقيدة بغلق الرهن التحدث عبر الهاتف مع
ٍ
الخروج منها .يتم تمويل الجلسات من قبل وزارة اإلسكان وتنمية المجتمع في ماريالند وهي مفتوحة لسكان والية ماريالند .يمكن للعمالء المهتمين
التواصل مع أشيا مولتري مباشرة على  jamoultrie@civiljusticenetwork.orgأو الرقم  1566-392-240للقيام باستقبال واالشتراك في
الجلسة .اعثر على مزيد من المعلومات في النشرة اإلعالنية لشركة العدالة المدنية (.)Civil Justice
● الديون الطبية —إذا كنت تعيش في مدينة بالتيمور وتمت مقاضاتك من قبل مستشفى بسبب فواتير طبية غير مدفوعة ،فقد تكون مؤهالً للحصول على
تمثيل مجاني من العدالة المدنية .اتصل على الرقم  0174-706-410لمعرفة الجواب إذا كنت مؤهالً.
● المالك والمستأجر —إذا كنت تعيش في مدينة بالتيمور وكان مالك العقار السابق يدعي أنك مدين بإيجار أو رسوم أو تعويضات غير مدفوعة ،فقد تكون
مؤهالً للتمثيل القانوني المجاني من العدالة المدنية .اتصل على الرقم  0174-706-410لمعرفة الجواب إذا كنت مؤهالً.
امتالك المنازل والمساعدة في اإليجار مع مركز التنمية االقتصادية الالتيني ()LEDC
مركز التنمية االقتصادية الالتيني سيستضيف ندوات حول اإليجار يومي  14و 21مايو من الساعة  10صباحً ا حتى  2مسا ًء في City of Refuge (3800
 )9th St, Baltimore MD 21225لتقديم المساعدة في استكمال طلبات المساعدة في اإليجار والمساعدة في الطاقة وبرنامج الماء للجميع (.)Water4All
راجع نشرة الندوات حول اإليجار (اللغة اإلسبانية فقط) لمزيد من المعلومات.
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باإلضافة إلى ذلك ،يستضيف مركز التنمية االقتصادية الالتيني ندوات حول رقم تعريف دافع الضرائب الفردي لمشتري المنازل وندوات عبر اإلنترنت لتوجيه
مشتري المنازل ألول مرة .اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى  5739-283-240للتسجيل واالطالع على نشرة ندوة مشتري المنازل (اللغة اإلسبانية فقط) وأيضًا
نشرة الويب التعليمية لتوجيه مشتري المنزل (اللغة اإلسبانية فقط) لمزيد من المعلومات.
بالتيمور لألطفال األصحاء ()BHB
بالتيمور لألطفال األصحاء يهدف إلى تقليل المعدل المرتفع لوفيات الرضع في بالتيمور وتحسين الصحة والتنمية لألسر واألطفال الصغار .للحصول على معلومات
إضافية بخصوص النوم اآلمن وبالتيمور لألطفال األصحاء ،قم بزيارة صفحة ويب بالتيمور لصحة األطفال والنوم اآلمن .إذا كنت مهتمًا بالحصول على مواد مادية
لتوزيعها على العمالء ،فال تتردد في إرسال بريد إلكتروني إلى جانا جوينز على .jana.goins@baltimorecity.gov
تسعى مدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات ( )BCRPإلى الحصول على مدخالت المجتمع
تود مدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات ( )BCRPالحصول على مدخالت حول احتياجات النشاط والبرمجة التي يرغب المجتمع في رؤيتها مطبقة في مركز
بوشيك للترفيه ( .)Bocek Recreation Centerسيتم استخدام هذه المعلومات لمساعدة مدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات في اتخاذ قرارات البرمجة للمضي
قدمًا .لتقديم مدخالت ،أكمل استبيان آراء المجتمع التابع لمركز بوشيك للترفيه.

منح الفرص
طلب اقتراح :الدعوة إلى تصنيف البيانات
يطلق برنامج مساواة البيانات في مؤتمر القيادة منحة طلب اقتراح إلشراك قادة الواليات في الدعوة إلى تصنيف البيانات .يتم دعوة المنظمات المجتمعية في والية
ماريالند  )c)(3(501للتقدم بطلب للحصول على منح الدعوة والتنفيذ لدعم تصنيف البيانات في جمع البيانات المتعلقة بالعرق واإلثنية في الوكاالت الحكومية
والفيدرالية ،خاصة فيما يتعلق بالصحة والرعاية الصحية ،وكذلك المحددات االجتماعية للصحة مثل التعليم واإلسكان وجرائم الكراهية .يتم تقديم الطلبات بحلول
الساعة  11:59مسا ًء التوقيت الصيفي في مايو  .2022 ،26لألسئلة أو مزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع ميتا أناند ،مدير برنامج أول للتعداد والمساواة في
البيانات في الصندوق التعليمي لمؤتمر القيادة ()anand@civilrights.org

الفعاليات المجتمعية
معرض جسر ميريالند الالتيني الثقافي
جسر ماريالند سيستضيف معرضًا ثقافيًا التينيًا في مايو  ،14من الساعة  11صباحً ا حتى  3مسا ًء في مدرسة كورتيس باي ( )Curtis Bayاالبتدائية .راجع
النشرة اإلعالنية للمعرض الثقافي الالتيني اإلنجليزي وأيضًا النشرة اإلعالنية للمعرض الثقافي الالتيني اإلسباني لمزيد من المعلومات.
االحتفال بيوم العلم لكوميتي أيتي الهايتية
انضم إلى كوميتي أيتي لالحتفال بيوم العلم ،بما في ذلك عيادة التطعيم ،في مايو  ،14من  1إلى  4مسا ًء في باترسون بارك .راجع نشرة االحتفال بيوم العلم الهايتي
لمزيد من المعلومات.
نزهة الربيع للجنة مدينة بالتيمور-كاواساكي الشقيقة ()BKSCC
انضم إلى لجنة مدينة بالتيمور-كاواساكي الشقيقة مع احتفالهم بربيع عام  .2022سيبدأ اليوم بخيارين سهلين للمشي لمسافات طويلة ويتضمن وجبات خفيفة في
الهواء الطلق على الطراز الياباني .هذا الحدث مفتوح للجمهور ،والدخول مجاني لألطفال دون سن  12عامًا .لمزيد من المعلومات وللتسجيل ،قم بزيارة صفحة
نزهة الربيع التابعة للجنة مدينة بالتيمور-كاواساكي.
مؤتمر وندوة سنترو سول ( )Centro SOLللصحة العقلية الالتينية
سيعقد سنترو سول ( )Centro SOLندوة التينية للصحة العقلية يوم االثنين مايو  2022 ،16ومؤتمر يوم الخميس مايو  2022 ،19لتبادل الدروس المستفادة
وأفضل الممارسات من مشروع سنترو سول ( )Centro SOLلمدة ثالث سنوات حول النتائج الفعالة والمستدامة لعالج االكتئاب الخفيف بين المجتمعات المهمشة.
ستوفر الدراسة ،الندوة ،والمؤتمر إطارً ا عمليًا لمعالجة احتياجات رعاية الصحة العقلية للسكان الالتينيين في بالتيمور وخارجها .اعثر على مزيد من المعلومات وقم
بالتسجيل مجا ًنا على موقع سنترو سول (.)Centro SOL
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تحديث مكتب العمدة لشؤون المهاجرين ( )MIMAالشهري
لفيروس كوفيد19-
______________________________________________________________________________________________

مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين
مهرجان آسيا الشمالية 2022
افتتح في ربيع عام  ،2019مهرجان آسيا الشمالية هو احتفال مجتمعي تعاوني يعترف بالفن ويعرضه ويكرمه ،الثقافة والتراث اآلسيوي في بالتيمور الكبرى،
وخاصة التاريخ الكوري لمجتمع تشارلز نورث في بالتيمور .قم بزيارة موقع مهرجان آسيا الشمالية اإللكتروني أو اطلع على نشرة مهرجان آسيا الشمالية 2022
للحصول على تفاصيل حول أحداث االحتفال.
شهر تراث المجتمعات األمريكية اآلسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ ( )AAPIمع مجموعة الفنون اآلسيوية باسيفيكا ()APAC
انضم إلى مجموعة الفنون اآلسيوية باسيفيكا في سلسلة من ورش العمل المجتمعية التي يتبعها مهرجان المجتمعات األمريكية اآلسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ
سرح أصوات المرأة وحلقات المناقشة التي تتناول قضايا مهمة داخل المجتمعات األمريكية اآلسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ .اطلع على التواريخ ،األوقات،
المواقع ،والمعلومات المحدثة على موقع مجموعة الفنون اآلسيوية باسيفيكا.
األحداث القادمة لمدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات
قم بزيارة النشرة اإلخبارية اإللكترونية للمشاركة المجتمعية لمدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات للحصول على قائمة األحداث القادمة .للتسجيل في الحدث والبقاء
على اطالع دائم بهذه األحداث والمزيد ،قم بزيارة موقع مدينة بالتيمور للترفيه والمتنزهات وقم بمتابعة فيسبوك ،تويتر وانستغرام على العنوان @.Recnparks

فرص التوظيف
[جديد] مساعد المكتب الطبي (ثنائي اللغة) ،وزارة صحة مدينة بالتيمور ()BCHD
منسق تعليم اإلسكان ،مركز التنمية االقتصادية الالتينية ()LEDC
مستشار اإلسكان ثنائي اللغة ،ماريالند ،مركز التنمية االقتصادية الالتينية ()LEDC
مستشار اإلسكان ثنائي اللغة ،بالتيمور ،مركز التنمية االقتصادية الالتينية ()LEDC
مشرف وحدة  - YouthWorksثنائي اللغة اإلسبانية/اإلنجليزية ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED
المستكشف الوظيفي المتنقل  -ثنائي اللغة اإلسبانية/اإلنجليزية ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED
ضابط عالقات عامة ،مكتب العمدة لتحسين العمالة ()MOED
مدير حالة المعالج (ثنائي اللغة -إنجليزي/إسباني) ،الرعاية الصحية للمشردين
برنامج الالجئين المتخصص في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية -الكلية المجتمعية لمدينة بالتيمور

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