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تحديثات من مكتبنا
تهانينا للحائزين على جوائز التراث من أصل إسباني من رئيس البلدية!
نحن متحمسون لتكريم الحائزين على منح التراث اإلسباني لعام  ،2022والذين
قدموا مساهمات بارزة تجاه مجتمعاتنا.
في فئة القائد الناشئ ،أنشأت موريليس أوربانو أول منظمة طالبية في جامعة
والية مورغان لدعم الطالب غير المسجلين من خالل الوعي المجتمعي
والمشاركة والدعم .كما نظمت مسيرات مجتمعية للدفاع عن المهاجرين.
في فئة المعلم ،جينيسيس روزاليس هي معلمة إسبانية في مدرسة بالتيمور
للتصميم ألهمت الطالب من خالل تركيزها على هوية أمريكا الالتينية والشتات
األفريقي .في وقت فراغها ،تعمل كسفيرة معلمة لغة عالمية وميسرة لمعهد مدينة
بالتيمور للمعلمين الجدد.
في فئة مقدم الخدمات ،تعمل إيفيث كامبو في مجال الصحة المجتمعية في النظام
الطبي في بالتيمور منذ  15عامًا ،وتلبي االحتياجات الصحية للعائالت الناطقة باللغة اإلسبانية .لقد قامت بتقديم التعليم والموارد والرعاية فيما يتعلق
باألمراض المزمنة وحمل المراهقات والصحة الجنسية وموت الرضع و كوفيد.19-
في فئة المتطوعين ،رينا بيسيرا هي مهاجرة من الجيل األول من المكسيك ومدافعة عن العدالة الغذائية ،ودعم مواقع توزيع الغذاء التي تستضيفها
العديد من المنظمات المجتمعية .تعتبر رينا محاربة للحصول على الغذاء داخل مجتمع ذوي األصول األسبانية والالتينية في بالتيمور.
ً
عضوا
الحائز على جائزة دلفينا بريدا إتشيفيريا لهذا العام هو جون س .جراهام الثالث ،رجل أعمال ومحامي مارس المهنة ألكثر من  40عامًا .بصفته
ساب ًقا في لجنة رئيس البلدية للشؤون من أصل إسباني والرئيس والمدير التنفيذي حاليًا لشركة
سوليفان كوف لالستشارات ،فقد بنى حوارً ا وتفاهمًا بين الثقافات مع تضخيم الفرص المهنية
للمجتمعات الممثلة تمثياًل ناقصًا بشكل تقليدي.
مجموعة واتساب لموارد مدينة بالتيمور
هل أنت مقدم خدمة أو محامي دفاع للمجتمع؟ انضم إلى مجموعة واتساب لموارد مدينة بالتيمور،
وهي قناة تتيح لك مشاركة موارد وأحداث وبرامج مجتمعية إضافية ،عن طريق مسح رمز
االستجابة السريعة أو استخدام رابط االشتراك (.)bit.ly/bmore-resource-whatsapp
تسليط الضوء على مجلسنا االستشاري المجتمعي ( )CABواللجنة االستشارية لألمريكيون
اآلسيويون وسكان جزر المحيط الهادئ ()AAPI
تعد أصوات المجتمع جزءًا مهمًا من العمل الذي نقوم به هنا في مكتب رئيس البلدية لشؤون
المهاجرين .في هذا الشهر ،نسلط الضوء على مجموعتين من أعضاء المجتمع المتفانين الذين
يساعدوننا في تقديم خدمة أفضل للمهاجرين والالجئين وذوي الكفاءة المحدودة في اللغة
اإلنجليزية في مدينة بالتيمور.
المجلس االستشاري المجتمعي
هذا الشهر ،استأنفنا اجتماعات المجلس االستشاري المجتمعي ،الذي أشرف على عمل مكتب
رئيس البلدية لشؤون المهاجرين وتنفيذ خطتنا االستراتيجية منذ عام  .2019باإلضافة إلى ذلك،
يتمتع أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي بفرصة تقديم المالحظات إلى هيئات المدينة المختلفة
والعمل كسفراء لمكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين داخل مجتمعاتهم.
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اللجنة االستشارية لألمريكيون اآلسيويون وسكان جزر المحيط الهادئ ()AAPI
أحدث مجموعتنا االستشارية ،اللجنة االستشارية لألمريكيون اآلسيويون وسكان جزر المحيط الهادئ تأسست هذا العام بهدف تقديم المشورة والدعوة
للسياسات والخدمات التي تستجيب للقضايا التي تؤثر على األمريكيون اآلسيويون وسكان جزر المحيط الهادئ—خاصة المهاجرين والالجئين وذوي
الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية—الذين يعيشون ويعملون في مدينة بالتيمور .تتمثل الرؤية طويلة المدى للمجموعة في تعزيز الشعور باندماج
األمريكيون اآلسيويون وسكان جزر المحيط الهادئ في المحادثات على مستوى المدينة واالستجابة الحتياجات مجتمع األمريكيون اآلسيويون وسكان
جزر المحيط الهادئ ،على أمل أن يتم االستماع إلى هذا المجتمع وتمثيله.

تحديثات كوفيد19-
تحديث جديد حول الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لألطفال من سن  5إلى  11عا ًما
في  12أكتوبر  ،2022قامت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCبتمديد نطاق موافقتها على الجرعة المعززة المحدثة ليشمل األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  5إلى  11عا ًما .إذا كنت تريد أن تكون عائلتك أكثر حماية ضد كوفيد 19-في فصلي الخريف والشتاء ،فيرجى الحصول
على الجرعة المعززة لهذا اللقاح الجديد!
فيما يلي تحديث لما يجب معرفته:
● يمكن ألي شخص يبلغ من العمر  5أعوام أو أكبر أكمل سلسلة لقاحات كوفيد 19-األولية (إما جرعة واحدة من جونسون اند جونسون أو
جرعتين من موديرنا أو فايزر أو نوفافاكس) الحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ الجديدة .يمكنك تلقي إما موديرنا أو فايزر
كجرعة معززة ،بغض النظر عن العالمة التجارية للقاح الذي تلقيته في الماضي.
● يمكنك الحصول على جرعة معززة ثنائية التكافؤ بعد شهرين من آخر جرعة من اللقاح.
● يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول جميع لقاحات كوفيد 19-باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية على موقع الويب الخاص بمركز
مكافحة األمراض.
التسجيل للحصول على موعد للقاح من خالل زيارة صفحة ويب تسجيل التطعيم التابعة لوزارة الصحة بمدينة بالتيمور ( ،)BCHDوالمتاحة باللغتين
اإلنجليزية واإلسبانية ،أو عن طريق االتصال  .443-984-8650يمكن للمتحدثين باللغة اإلسبانية االتصال و/أو ترك بريد صوتي مع مركز
إسبيرانزا ( )667-600-2314للتسجيل في موعد اللقاح.
االختبارات
تحقق من صفحة الفيسبوك الخاصة بمكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين كل يوم اثنين لمعرفة المواعيد المحددة لالختبار األسبوع القادم.

العالج
إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد 19-إيجابية ولديك أعراض ،فقد يكون هناك عالج متاح لك .هذه العالجات مخصصة فقط للمرضى المعرضين لخطر
اإلصابة بأعراض كوفيد الحادة .يمكن ألولئك الذين قد يكونون مؤهلين إكمال نموذج اإلحالة الذاتية لمركز مؤتمرات بالتيمور الميداني وفرقة عمل
كوفيد الخاصة بالرعاية الذاتية للمرضى البالغين.

تسليط الضوء على شركاء المجتمع
مع استمرار مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين في إعادة التواصل مع مجموعات المجتمع ،كان من دواعي سرورنا أن نتحدث مع المنظمات التي
تحدث التغيير في جميع أنحاء بالتيمور .اقرأ المزيد حول كيفية عملهم لدعم مجتمعات بالتيمور لدينا!
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هل أنت ضمن منظمة غير ربحية ،أو منظمة مدنية عرقية ،أو مؤسسة دينية ،أو مجموعة مجتمعية أخرى مهتمة باالجتماع مع مكتب رئيس البلدية
لشؤون المهاجرين؟ تواصل معنا على .mima@baltimorecity.gov
شبكة مقدمي الخدمات الالتينيين
تقوم شبكة مقدمي الخدمات الالتينيين بإدارة وتنسيق منظمة شاملة قائمة على مجتمع األعضاء تضم أكثر من  70منظمة و  200عضو فردي تقدم
خدمات مباشرة للمجتمع الالتيني في منطقة بالتيمور الحضرية في مجاالت الصحة والتعليم والهجرة واألعمال التجارية والتوظيف والفنون والثقافة.
تحالف بالتيمور للمساواة الرقمية ()BDEC
يربط تحالف بالتيمور للمساواة الرقمية المنظمات واألفراد الملتزمين بالجهود المنسقة التي تعزز المساواة الرقمية وتغلق الفجوة الرقمية في مدينة
بالتيمور .تشمل أهدافهم األربعة الرئيسية فرص الوصول إلى األجهزة ،زيادة اتصال باإلنترنت ،المهارات الرقمية والدعم الفني ،والدعوة.
مركز خدمات التوعية المتعلقة بالهجرة ()IOSC
مركز خدمات التوعية المتعلقة بالهجرة هو منظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لخدمة المهاجرين من خالل الخدمات القانونية ،خدمات الرعاية الصحية،
معلومات اإلسكان ،المساعدة في إيجاد فرص التعليم والتوظيف ،والمساعدة الغذائية.
دائرة العدالة العرقية الالتينية ()LRJC
دائرة العدالة العرقية الالتينية هي مجموعة غير ربحية تدعم المجتمع الالتيني في منطقة بالتيمور من خالل برامج في التعليم والمساعدة القانونية
والحوارات المجتمعية والدعوة.
أطفال في حاجة إلى الدفاع ()KIND
أطفال في حاجة إلى الدفاع هي منظمة غير حكومية بارزة مقرها الواليات المتحدة مكرسة لحماية األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم.
يشمل عملهم الخدمات القانونية ،الخدمات االجتماعية ،السياسات والدعوة ،واالستجابة لالنفصال األسري.
اإلغاثة العالمية
يركز عمل اإلغاثة العالمية على مساعدة الالجئين والمهاجرين اآلخرين في حاالت الضعف على إعادة بناء حياتهم في بلد جديد .في بالتيمور ،يشمل
ذلك الخدمات القانونية للهجرة وإدارة القضايا.

ما الجديد هذا الشهر؟
استطالع مع فرصة للفوز بمنحة قدرها  2,500دوالر
تجري  In-Placeبواسطة  AndAccessاستطالعًا مدته  30دقيقة ألصحاب األعمال التجارية لمعرفة المزيد عن ظروف الحي واألعمال التجارية
والظروف المالية التي قد تعرض األعمال التجارية للخطر .سيتم إدخال أولئك الذين يكملون المسح تلقائيًا للحصول على فرصة للفوز بواحدة من ثالث
منح بقيمة  2,500دوالر ومساعدات تقنية مجانية .ينتهي هذا االستطالع في  13نوفمبر .تعرف على المزيد على andaccess.com/inplace
الفوط الصحية للزمالء
ال تستطيع العديد من النساء في الواليات المتحدة شراء منتجات النظافة النسائية ،والمعروفة باسم فقر فترة الحيض .تقوم الفوط الصحية للزمالء بجمع
التبرعات من المنتجات النسائية غير المفتوحة ،والتي سيتم توزيعها على المدارس والمالجئ في جميع أنحاء منطقة العاصمة واشنطن .لمزيد من
المعلومات ،يرجى التواصل مع أحسيا على .padsforpals@yahoo.com
تنمية عملي التجاريEmpieza el Negocio de sus Sueños ،
تنمية عملي التجاري ( )GMBهو برنامج لنمو األعمال تجارية مكون من  12جلسة مصمم لدفع سيدات األعمال من خالل المشاريع الصغيرة القائمة.
لمزيد من المعلومات ،راجع نشرة تنمية عملي التجاري .للتقديم ،استخدم طلب تقديم تنمية عملي التجاري
هل أنت مستعد لجعل عملك التجاري الذي تحلم به حقيقة؟ انضم إلى المركز الالتيني للتنمية االقتصادية لـEmpieza el Negocio de Tus
 ،Sueñosوهي سلسلة مكونة من  4أجزاء (مقدمة باللغة اإلسبانية) ترشدك خالل كل خطوة من خطوات بدء عملك التجاري .لمزيد من المعلومات،
راجع نشرة  .Empieza el Negocio de Tus Sueñosللتقديم ،استخدم طلب تقديم Empieza el Negocio de Tus Sueños
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معرض الوظائف والموارد في اإلجازات التابع لمكتب رئيس البلدية لتنمية التوظيف
( )MOEDلعام 2022
في  17نوفمبر ،سيستضيف مكتب رئيس البلدية لتنمية التوظيف معرض الوظائف والموارد
في اإلجازات في النصب التذكاري للحرب في بالتيمور ( .)N. Gay Street 101يجب
على المهتمين بحضور الحدث إكمال نموذج التسجيل في معرض الوظائف والموارد في
اإلجازات ( )bit.ly/moedholidayبحلول يوم االثنين  14نوفمبر .لمزيد من المعلومات،
راجع النشرات اإلعالنية الخاصة بمعرض الوظائف والموارد في اإلجازات.

فرص المنح
منح كوفيد 19-الصغيرة لوزارة الصحة في مدينة بالتيمور واألعمال المدنية
ال تزال المجتمعات المحرومة من الخدمات تاريخيًا في بالتيمور تعاني من تفاوتات كبيرة في
الموارد الهامة المتعلقة بالصحة مثل الغذاء والمساعدة في حاالت الطوارئ والنقل وخدمات
الصحة العقلية .يؤدي عدم إمكانية الوصول إلى هذه الموارد إلى تفاوتات صحية ،بما في ذلك
معدالت التطعيم ضد كوفيد .19-تقدم وزارة الصحة في مدينة بالتيمور واألعمال المدنية منحً ا
صغيرة تصل إلى  25,000دوالر للمنظمات المجتمعية في مدينة بالتيمور من أجل:
●
●
●

زيادة فرص الحصول على لقاح كوفيد 19-والتعليم في المجتمعات التي تعاني من
نقص الخدمات.
توسيع وتحسين فرص الوصول إلى الموارد المتعلقة بالصحة.
تحسين صحة ورفاهية سكان مدينة بالتيمور.

يتم تشجيع المتقدمين الذين يستوفون برامج المنح الصغيرة للتطعيم والتوعية لكوفيد )COVAX( 19-والمحددات االجتماعية للصحة ( )SDoHعلى
التقدم إلى كال البرنامجين .يتم فتح باب التقديم في  5ديسمبر  .2022قم بزيارة صفحة الويب للمنح الصغيرة الخاصة بالتطعيم والتوعية في مدينة
بالتيمور للحصول على مزيد من المعلومات.
المنحة التحفيزية للصندوق التعاوني للمرأة
تهدف المنحة التحفيزية للصندوق التعاوني للمرأة إلى دعم المشاريع لتوسيع نطاق التعاونيات من خالل توظيف النساء ذوي البشرة السوداء والالتينيات
في بالتيمور .لمزيد من المعلومات حول المنحة ومتطلبات األهلية والمستندات للتقديم ،راجع نشرة المنحة التحفيزية للصندوق التعاوني للمرأة .للتقديم،
استخدم طلب تقديم المنحة التحفيزية للصندوق التعاوني للمرأة.

األحداث المجتمعية
●

موكب يوم المحنكين في مدينة بالتيمور
Washington Monument, 699 North Charles Street
الجمعة  11نوفمبر ،الساعة  12مسا ًء
بعد التوقف بسبب كوفيد ،19-يسعد رئيس البلدية براندون إم سكوت أن يعلن عودة موكب يوم المحنكين في مدينة بالتيمور لالعتراف
بالخدمة المتفانية التي قدمها ماليين األمريكيين لبلدنا .سيبدأ الموكب في نصب واشنطن التذكاري ويختتم في ساحة النصب التذكاري
للحرب.

●

المنتدى المجتمعي السادس حول التقدم في العمر بشكل صحي :البقاء بصحة جيدة وقوية ومرنة
تطبيق Zoom
من االثنين إلى الثالثاء 15-14 ،نوفمبر
انضم إلى معهد جونز هوبكنز لألبحاث االنتقالية السريرية لحضور حدث مدته ليلتان حيث يجتمع السكان المحليون والمرضى والعلماء
والمتخصصون في الرعاية الصحية معًا من أجل "حديث حقيقي" عن التقدم في العمر بشكل صحي ومشاركة ما يفهمه العلماء واألطباء
حتى اآلن حول العيش بشكل جيد مع تقدمنا في العمر .تعرف على المزيد وسجل في صفحة المنتدى المجتمعي .Eventbrite

األحداث الوطنية
تعلن وزارة األمن الوطني ( )DHSعن برنامج اإلفراج المشروط وتوسيع نطاق البند  42من عمليات الطرد للفنزويليين
في  12أكتوبر ،قامت وزارة األمن الوطني باإلعالن عن عملية جديدة تسمح للمواطنين الفنزويليين وأفراد أسرهم المباشرين بالقدوم إلى الواليات
المتحدة ،إذا كان لديهم من يدعمهم ويوافق على تقديم الدعم المالي .وفي نفس اإلعالن ،أشاروا إلى أن "الفنزويليين الذين يدخلون الواليات المتحدة بين
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نوفمبر 2022
النشرة رقم 49
مكتب رئيس بلدية بالتيمور لشؤون المهاجرين ()MIMA
منافذ الدخول ،دون تصريح ،سيتم إعادتهم إلى المكسيك ".ينتقد محامو الدفاع الخطوة الرامية إلى إقران برنامج اإلفراج المشروط بالجهود المبذولة
لطرد الفنزويليين الباحثين عن اللجوء ،وحثوا وزارة األمن الوطني على استعادة الوصول إلى اللجوء.
وزارة األمن الوطني تعين إثيوبيا لوضع الحماية المؤقتة ()TPS
في  21أكتوبر ،قامت وزارة األمن الوطني باإلعالن عن تعيين إثيوبيا لوضع الحماية المؤقتة —ألول مرة—لمدة  18شهرً ا .يجب أن يكون األفراد
المؤهلون للحصول على وضع الحماية المؤقتة بموجب هذا التصنيف قد أقاموا باستمرار في الواليات المتحدة منذ  20أكتوبر .2022
ستدخل قاعدة العبء على المجتمع النهائية حيز التنفيذ
منذ اإلدارة الرئاسية األخيرة ،تغير تنفيذ اختبار العبء على المجتمع للسماح لمزيد من المهاجرين بالحصول على الرعاية والمساعدة التي يحتاجونها.
في ديسمبر ،ستكون قاعدة العبء على المجتمع النهائية لوزارة األمن الوطني سارية المفعول ،مما سيعيد الفهم التاريخي للعبء على المجتمع التي
كانت قائمة قبل اإلدارة السابقة.

فرص العمالة
[جديد] منسق برنامج االكتفاء الذاتي ،مكتب ماريالند لالجئين وطالبي اللجوء (مورا)
[جديد] المدعي العام ،مركز طاهرة للعدالة
[جديد] أخصائي مشروع الالجئين الشباب ،مشروع الالجئين الشباب في كلية مدينة بالتيمور المجتمعية
مساعد قانوني (يفضل ثنائي اللغة اإلسبانية/اإلنجليزية) ،المركز العام للعدالة
مسؤول التنمية االقتصادية ،شركة بالتيمور للتنمية
أخصائي معالجة المطالبات ثنائي اللغة ،مكتب الحاكم لمنع الجريمة ،وخدمات الشباب والضحايا
مستشار إسكان ثنائي اللغة ،ماريالند ،المركز الالتيني للتنمية االقتصادية
مستشار إسكان ثنائي اللغة ،بالتيمور ،المركز الالتيني للتنمية االقتصادية

هل تريد البقاء على اطالع بأحدث المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين والالجئين لدينا؟
ضا انستغرام!
تابعوا مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين على الفيسبوك وأي ً
للتسجيل لتلقي تحديثنا الشهري عبر البريد اإللكتروني أو اقتراح إعالنات لتضمينها ،يرجى التواصل عبر.mima@baltimorecity.gov
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