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تحدیثات من مكتبنا
تھانینا للحائزین على جوائز التراث من أصل إسباني من رئیس البلدیة!

والذین،2022لعاماإلسبانيالتراثمنحعلىالحائزینلتكریممتحمسوننحن
قدموا مساھمات بارزة تجاه مجتمعاتنا.

طالبیة في جامعةأول منظمةموریلیس أوربانوفي فئة القائد الناشئ، أنشأت
والیة مورغان لدعم الطالب غیر المسجلین من خالل الوعي المجتمعي
والمشاركة والدعم. كما نظمت مسیرات مجتمعیة للدفاع عن المھاجرین.

مدرسة بالتیمورھي معلمة إسبانیة فيجینیسیس روزالیسفي فئة المعلم،
للتصمیم ألھمت الطالب من خالل تركیزھا على ھویة أمریكا الالتینیة والشتات

األفریقي. في وقت فراغھا، تعمل كسفیرة معلمة لغة عالمیة ومیسرة لمعھد مدینة
بالتیمور للمعلمین الجدد.

المجتمعیة في النظامفي مجال الصحةإیفیث كامبوفي فئة مقدم الخدمات، تعمل
یتعلقفیماوالرعایةوالمواردالتعلیمبتقدیمقامتلقداإلسبانیة.باللغةالناطقةللعائالتالصحیةاالحتیاجاتوتلبيعاًما،15منذبالتیمورفيالطبي

.19كوفید-والرضعوموتالجنسیةوالصحةالمراھقاتوحملالمزمنةباألمراض

من المكسیك ومدافعة عن العدالة الغذائیة، ودعم مواقع توزیع الغذاء التي تستضیفھاھي مھاجرة من الجیل األولرینا بیسیرافي فئة المتطوعین،
العدید من المنظمات المجتمعیة. تعتبر رینا محاربة للحصول على الغذاء داخل مجتمع ذوي األصول األسبانیة والالتینیة في بالتیمور.

عضًوابصفتھعاًما.40منألكثرالمھنةمارسومحاميأعمالرجل،الثالثجراھامس.جونھوالعاملھذاإتشیفیریابریدادلفیناجائزةعلىالحائز
سابًقا في لجنة رئیس البلدیة للشؤون من أصل إسباني والرئیس والمدیر التنفیذي حالًیا لشركة
سولیفان كوف لالستشارات، فقد بنى حواًرا وتفاھًما بین الثقافات مع تضخیم الفرص المھنیة

للمجتمعات الممثلة تمثیًال ناقًصا بشكل تقلیدي.

مجموعة واتساب لموارد مدینة بالتیمور
ھل أنت مقدم خدمة أو محامي دفاع للمجتمع؟ انضم إلى مجموعة واتساب لموارد مدینة بالتیمور،

وھي قناة تتیح لك مشاركة موارد وأحداث وبرامج مجتمعیة إضافیة، عن طریق مسح رمز
).bit.ly/bmore-resource-whatsapp(االشتراكرابطاستخدامأوالسریعةاالستجابة

لألمریكیوناالستشاریةواللجنة)CAB(المجتمعياالستشاريمجلسناعلىالضوءتسلیط
)AAPI(الھادئالمحیطجزروسكاناآلسیویون

تعد أصوات المجتمع جزًءا مھًما من العمل الذي نقوم بھ ھنا في مكتب رئیس البلدیة لشؤون
المھاجرین. في ھذا الشھر، نسلط الضوء على مجموعتین من أعضاء المجتمع المتفانین الذین

یساعدوننا في تقدیم خدمة أفضل للمھاجرین والالجئین وذوي الكفاءة المحدودة في اللغة
اإلنجلیزیة في مدینة بالتیمور.

المجلس االستشاري المجتمعي
ھذا الشھر، استأنفنا اجتماعات المجلس االستشاري المجتمعي، الذي أشرف على عمل مكتب

ذلك،إلىباإلضافة.2019عاممنذاالستراتیجیةخطتناوتنفیذالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیس
یتمتع أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي بفرصة تقدیم المالحظات إلى ھیئات المدینة المختلفة

والعمل كسفراء لمكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین داخل مجتمعاتھم.
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)AAPI(الھادئالمحیطجزروسكاناآلسیویونلألمریكیوناالستشاریةاللجنة
أحدث مجموعتنا االستشاریة، اللجنة االستشاریة لألمریكیون اآلسیویون وسكان جزر المحیط الھادئ تأسست ھذا العام بھدف تقدیم المشورة والدعوة
للسیاسات والخدمات التي تستجیب للقضایا التي تؤثر على األمریكیون اآلسیویون وسكان جزر المحیط الھادئ—خاصة المھاجرین والالجئین وذوي
الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة—الذین یعیشون ویعملون في مدینة بالتیمور. تتمثل الرؤیة طویلة المدى للمجموعة في تعزیز الشعور باندماج

األمریكیون اآلسیویون وسكان جزر المحیط الھادئ في المحادثات على مستوى المدینة واالستجابة الحتیاجات مجتمع األمریكیون اآلسیویون وسكان
جزر المحیط الھادئ، على أمل أن یتم االستماع إلى ھذا المجتمع وتمثیلھ.

19كوفید-تحدیثات
عاًما11إلى5سنمنلألطفالالتكافؤثنائیةالمعززةالجرعاتحولجدیدتحدیث

األطفاللیشملالمحدثةالمعززةالجرعةعلىموافقتھانطاقبتمدید)CDC(منھاوالوقایةاألمراضمكافحةمراكزقامت،2022أكتوبر12في
الحصولفیرجىوالشتاء،الخریففصليفي19كوفید-ضدحمایةأكثرعائلتكتكونأنتریدكنتإذا.عاًما11إلى5بینأعمارھمتتراوحالذین

على الجرعة المعززة لھذا اللقاح الجدید!

فیما یلي تحدیث لما یجب معرفتھ:
أوجونسوناندجونسونمنواحدةجرعة(إمااألولیة19كوفید-لقاحاتسلسلةأكملأكبرأوأعوام5العمرمنیبلغشخصأليیمكن●

إما مودیرنا أو فایزرجرعتین من مودیرنا أو فایزر أو نوفافاكس) الحصول على الجرعة المعززة ثنائیة التكافؤ الجدیدة. یمكنك تلقي
كجرعة معززة، بغض النظر عن العالمة التجاریة للقاح الذي تلقیتھ في الماضي.

من آخر جرعة من اللقاح.بعد شھرینیمكنك الحصول على جرعة معززة ثنائیة التكافؤ●
بمركزالخاصالویبموقععلىواإلسبانیةاإلنجلیزیةباللغتین19كوفید-لقاحاتجمیعحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثوریمكن●

.مكافحة األمراض

باللغتینوالمتاحة،)BCHD(بالتیموربمدینةالصحةلوزارةالتابعةالتطعیمتسجیلویبصفحةزیارةخاللمنللقاحموعدعلىللحصولالتسجیل
مركزمعصوتيبریدتركو/أواالتصالاإلسبانیةباللغةللمتحدثینیمكن.443-984-8650االتصالطریقعنأوواإلسبانیة،اإلنجلیزیة
اللقاح.موعدفيللتسجیل)667-600-2314(إسبیرانزا

االختبارات
األسبوع القادم.كل یوم اثنین لمعرفة المواعید المحددة لالختبارالمھاجرینصفحة الفیسبوك الخاصة بمكتب رئیس البلدیة لشؤونتحقق من

العالج
لخطرالمعرضینللمرضىفقطمخصصةالعالجاتھذهلك.متاحعالجھناكیكونفقدأعراض،ولدیكإیجابیة19كوفید-اختبارنتیجةكانتإذا

بالتیمور المیداني وفرقة عملنموذج اإلحالة الذاتیة لمركز مؤتمراتاإلصابة بأعراض كوفید الحادة. یمكن ألولئك الذین قد یكونون مؤھلین إكمال
.كوفید الخاصة بالرعایة الذاتیة للمرضى البالغین

تسلیط الضوء على شركاء المجتمع
مع استمرار مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین في إعادة التواصل مع مجموعات المجتمع، كان من دواعي سرورنا أن نتحدث مع المنظمات التي

تحدث التغییر في جمیع أنحاء بالتیمور. اقرأ المزید حول كیفیة عملھم لدعم مجتمعات بالتیمور لدینا!
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ھل أنت ضمن منظمة غیر ربحیة، أو منظمة مدنیة عرقیة، أو مؤسسة دینیة، أو مجموعة مجتمعیة أخرى مھتمة باالجتماع مع مكتب رئیس البلدیة
.mima@baltimorecity.govعلىمعناتواصلالمھاجرین؟لشؤون

الالتینیینالخدماتمقدميشبكة
تقدمفرديعضو200ومنظمة70منأكثرتضماألعضاءمجتمععلىقائمةشاملةمنظمةوتنسیقبإدارةالالتینیینالخدماتمقدميشبكةتقوم

خدمات مباشرة للمجتمع الالتیني في منطقة بالتیمور الحضریة في مجاالت الصحة والتعلیم والھجرة واألعمال التجاریة والتوظیف والفنون والثقافة.

)BDEC(الرقمیةللمساواةبالتیمورتحالف
یربط تحالف بالتیمور للمساواة الرقمیة المنظمات واألفراد الملتزمین بالجھود المنسقة التي تعزز المساواة الرقمیة وتغلق الفجوة الرقمیة في مدینة

بالتیمور. تشمل أھدافھم األربعة الرئیسیة فرص الوصول إلى األجھزة، زیادة اتصال باإلنترنت، المھارات الرقمیة والدعم الفني، والدعوة.

)IOSC(بالھجرةالمتعلقةالتوعیةخدماتمركز
مركز خدمات التوعیة المتعلقة بالھجرة ھو منظمة مستقلة غیر ربحیة مكرسة لخدمة المھاجرین من خالل الخدمات القانونیة، خدمات الرعایة الصحیة،

معلومات اإلسكان، المساعدة في إیجاد فرص التعلیم والتوظیف، والمساعدة الغذائیة.

)LRJC(الالتینیةالعرقیةالعدالةدائرة
دائرة العدالة العرقیة الالتینیة ھي مجموعة غیر ربحیة تدعم المجتمع الالتیني في منطقة بالتیمور من خالل برامج في التعلیم والمساعدة القانونیة

والحوارات المجتمعیة والدعوة.

)KIND(الدفاعإلىحاجةفيأطفال
أطفال في حاجة إلى الدفاع ھي منظمة غیر حكومیة بارزة مقرھا الوالیات المتحدة مكرسة لحمایة األطفال غیر المصحوبین بذویھم والمنفصلین عنھم.

یشمل عملھم الخدمات القانونیة، الخدمات االجتماعیة، السیاسات والدعوة، واالستجابة لالنفصال األسري.

العالمیةاإلغاثة
یركز عمل اإلغاثة العالمیة على مساعدة الالجئین والمھاجرین اآلخرین في حاالت الضعف على إعادة بناء حیاتھم في بلد جدید. في بالتیمور، یشمل

ذلك الخدمات القانونیة للھجرة وإدارة القضایا.

ما الجدید ھذا الشھر؟
دوالر2,500قدرھابمنحةللفوزفرصةمعاستطالع

التجاریةواألعمالالحيظروفعنالمزیدلمعرفةالتجاریةاألعمالألصحابدقیقة30مدتھاستطالًعاAndAccessبواسطةIn-Placeتجري
والظروف المالیة التي قد تعرض األعمال التجاریة للخطر. سیتم إدخال أولئك الذین یكملون المسح تلقائًیا للحصول على فرصة للفوز بواحدة من ثالث

andaccess.com/inplaceعلىالمزیدعلىتعرفنوفمبر.13فياالستطالعھذاینتھيمجانیة.تقنیةومساعداتدوالر2,500بقیمةمنح

الفوط الصحیة للزمالء
. تقوم الفوط الصحیة للزمالء بجمعالحیضفقر فترةال تستطیع العدید من النساء في الوالیات المتحدة شراء منتجات النظافة النسائیة، والمعروفة باسم

التبرعات من المنتجات النسائیة غیر المفتوحة، والتي سیتم توزیعھا على المدارس والمالجئ في جمیع أنحاء منطقة العاصمة واشنطن. لمزید من
.padsforpals@yahoo.comعلىأحسیامعالتواصلیرجىالمعلومات،

Empiezaالتجاري،عمليتنمیة el Negocio de sus Sueños
القائمة.الصغیرةالمشاریعخاللمناألعمالسیداتلدفعمصممجلسة12منمكونتجاریةاألعماللنموبرنامجھو)GMB(التجاريعمليتنمیة

طلب تقدیم تنمیة عملي التجاريللتقدیم، استخدم.نشرة تنمیة عملي التجاريلمزید من المعلومات، راجع

Empiezaلـاالقتصادیةللتنمیةالالتینيالمركزإلىانضمحقیقة؟بھتحلمالذيالتجاريعملكلجعلمستعدأنتھل el Negocio de Tus
Sueños،المعلومات،منلمزیدالتجاري.عملكبدءخطواتمنخطوةكلخاللترشدكاإلسبانیة)باللغة(مقدمةأجزاء4منمكونةسلسلةوھي

Empiezaنشرةراجع el Negocio de Tus Sueños.،تقدیمطلباستخدمللتقدیمEmpieza el Negocio de Tus Sueños
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معرض الوظائف والموارد في اإلجازات التابع لمكتب رئیس البلدیة لتنمیة التوظیف
)MOED(2022لعام

والمواردالوظائفمعرضالتوظیفلتنمیةالبلدیةرئیسمكتبسیستضیفنوفمبر،17في
.101N(بالتیمورفيللحربالتذكاريالنصبفياإلجازاتفي Gay Street.(یجب

الوظائف والموارد فينموذج التسجیل في معرضعلى المھتمین بحضور الحدث إكمال
المعلومات،منلمزیدنوفمبر.14االثنینیومبحلول)bit.ly/moedholiday(اإلجازات

.في اإلجازاتالنشرات اإلعالنیة الخاصة بمعرض الوظائف والمواردراجع

فرص المنح
المدنیةواألعمالبالتیمورمدینةفيالصحةلوزارةالصغیرة19كوفید-منح

ال تزال المجتمعات المحرومة من الخدمات تاریخًیا في بالتیمور تعاني من تفاوتات كبیرة في
الموارد الھامة المتعلقة بالصحة مثل الغذاء والمساعدة في حاالت الطوارئ والنقل وخدمات

الصحة العقلیة. یؤدي عدم إمكانیة الوصول إلى ھذه الموارد إلى تفاوتات صحیة، بما في ذلك
منًحاالمدنیةواألعمالبالتیمورمدینةفيالصحةوزارةتقدم.19كوفید-ضدالتطعیممعدالت
أجل:منبالتیمورمدینةفيالمجتمعیةللمنظماتدوالر25,000إلىتصلصغیرة

منتعانيالتيالمجتمعاتفيوالتعلیم19كوفید-لقاحعلىالحصولفرصزیادة●
نقص الخدمات.

توسیع وتحسین فرص الوصول إلى الموارد المتعلقة بالصحة.●
تحسین صحة ورفاھیة سكان مدینة بالتیمور.●

على)SDoH(للصحةاالجتماعیةوالمحددات)COVAX(19لكوفید-والتوعیةللتطعیمالصغیرةالمنحبرامجیستوفونالذینالمتقدمینتشجیعیتم
مدینةفيوالتوعیةبالتطعیمالخاصةالصغیرةللمنحالویبصفحةبزیارةقم.2022دیسمبر5فيالتقدیمبابفتحیتمالبرنامجین.كالإلىالتقدم

للحصول على مزید من المعلومات.بالتیمور

المنحة التحفیزیة للصندوق التعاوني للمرأة
تھدف المنحة التحفیزیة للصندوق التعاوني للمرأة إلى دعم المشاریع لتوسیع نطاق التعاونیات من خالل توظیف النساء ذوي البشرة السوداء والالتینیات

. للتقدیم،للصندوق التعاوني للمرأةنشرة المنحة التحفیزیةفي بالتیمور. لمزید من المعلومات حول المنحة ومتطلبات األھلیة والمستندات للتقدیم، راجع
.للمرأةطلب تقدیم المنحة التحفیزیة للصندوق التعاونياستخدم

األحداث المجتمعیة

موكب یوم المحنكین في مدینة بالتیمور●
Washington Monument, 699 North Charles Street

مساًء12الساعةنوفمبر،11الجمعة

لالعترافبالتیمورمدینةفيالمحنكینیومموكبعودةیعلنأنسكوتإمبراندونالبلدیةرئیسیسعد،19كوفید-بسببالتوقفبعد
بالخدمة المتفانیة التي قدمھا مالیین األمریكیین لبلدنا. سیبدأ الموكب في نصب واشنطن التذكاري ویختتم في ساحة النصب التذكاري

للحرب.

المنتدى المجتمعي السادس حول التقدم في العمر بشكل صحي: البقاء بصحة جیدة وقویة ومرنة●
Zoomتطبیق

نوفمبر15-14الثالثاء،إلىاالثنینمن

انضم إلى معھد جونز ھوبكنز لألبحاث االنتقالیة السریریة لحضور حدث مدتھ لیلتان حیث یجتمع السكان المحلیون والمرضى والعلماء
والمتخصصون في الرعایة الصحیة مًعا من أجل "حدیث حقیقي" عن التقدم في العمر بشكل صحي ومشاركة ما یفھمھ العلماء واألطباء

.Eventbriteالمجتمعيالمنتدىصفحةفيوسجلالمزیدعلىتعرفالعمر.فيتقدمنامعجیدبشكلالعیشحولاآلنحتى

األحداث الوطنیة
للفنزویلیینالطردعملیاتمن42البندنطاقوتوسیعالمشروطاإلفراجبرنامجعن)DHS(الوطنياألمنوزارةتعلن
الوالیاتإلىبالقدومالمباشرینأسرھموأفرادالفنزویلیینللمواطنینتسمحجدیدةعملیةعنباإلعالنالوطنياألمنوزارةقامتأكتوبر،12في

الدعم المالي. وفي نفس اإلعالن، أشاروا إلى أن "الفنزویلیین الذین یدخلون الوالیات المتحدة بین، إذا كان لدیھم من یدعمھم ویوافق على تقدیمالمتحدة
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http://bit.ly/moedholiday
http://bit.ly/moedholiday
https://drive.google.com/drive/folders/1NSWiDjGvTSANzeeQD45V9QHgzdbbV6Gp?usp=sharing
http://civicworks.com/covaxminigrants/
http://civicworks.com/covaxminigrants/
https://drive.google.com/drive/folders/1NSWiDjGvTSANzeeQD45V9QHgzdbbV6Gp?usp=sharing
https://airtable.com/shrLSJIbFrdBhdYQW
https://www.eventbrite.com/e/6th-community-forum-on-healthy-aging-staying-healthy-strong-resilient-tickets-415700028977?aff=DayAtTheMarket
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announces-new-migration-enforcement-process-venezuelans
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announces-new-migration-enforcement-process-venezuelans
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)MIMA(المھاجرینلشؤونبالتیموربلدیةرئیسمكتب

منافذ الدخول، دون تصریح، سیتم إعادتھم إلى المكسیك." ینتقد محامو الدفاع الخطوة الرامیة إلى إقران برنامج اإلفراج المشروط بالجھود المبذولة
.الوطني على استعادة الوصول إلى اللجوءوحثوا وزارة األمنلطرد الفنزویلیین الباحثین عن اللجوء،

)TPS(المؤقتةالحمایةلوضعإثیوبیاتعینالوطنياألمنوزارة
األفرادیكونأنیجبشھًرا.18مرة—لمدة—ألولالمؤقتةالحمایةلوضعإثیوبیاتعیینعنباإلعالنالوطنياألمنوزارةقامتأكتوبر،21في

.2022أكتوبر20منذالمتحدةالوالیاتفيباستمرارأقامواقدالتصنیفھذابموجبالمؤقتةالحمایةوضععلىللحصولالمؤھلون

ستدخل قاعدة العبء على المجتمع النھائیة حیز التنفیذ
منذ اإلدارة الرئاسیة األخیرة، تغیر تنفیذ اختبار العبء على المجتمع للسماح لمزید من المھاجرین بالحصول على الرعایة والمساعدة التي یحتاجونھا.

التيللعبء على المجتمعالتاریخيساریة المفعول، مما سیعید الفھملوزارة األمن الوطنيقاعدة العبء على المجتمع النھائیةفي دیسمبر، ستكون
كانت قائمة قبل اإلدارة السابقة.

فرص العمالة

لالجئین وطالبي اللجوء (مورا)، مكتب ماریالندمنسق برنامج االكتفاء الذاتي[جدید]

، مركز طاھرة للعدالةالمدعي العام[جدید]

الشباب في كلیة مدینة بالتیمور المجتمعیة، مشروع الالجئینأخصائي مشروع الالجئین الشباب[جدید]

المركز العام للعدالة،مساعد قانوني (یفضل ثنائي اللغة اإلسبانیة/اإلنجلیزیة)

، شركة بالتیمور للتنمیةمسؤول التنمیة االقتصادیة

الجریمة، وخدمات الشباب والضحایا، مكتب الحاكم لمنعأخصائي معالجة المطالبات ثنائي اللغة

للتنمیة االقتصادیة، المركز الالتینيمستشار إسكان ثنائي اللغة، ماریالند

للتنمیة االقتصادیة، المركز الالتینيمستشار إسكان ثنائي اللغة، بالتیمور

ھل ترید البقاء على اطالع بأحدث المعلومات والموارد لمجتمعات المھاجرین والالجئین لدینا؟

!انستغراموأیًضاالفیسبوكتابعوا مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین على

.mima@baltimorecity.govعبرالتواصلیرجىلتضمینھا،إعالناتاقتراحأواإللكترونيالبریدعبرالشھريتحدیثنالتلقيللتسجیل
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https://www.hrw.org/news/2022/10/17/letter-human-rights-groups-us-secretary-homeland-security-alejandro-n-mayorkas
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-designates-ethiopia-for-temporary-protected-status-for-18-months
https://www.dhs.gov/news/2022/09/08/dhs-publishes-fair-and-humane-public-charge-rule
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jobapscloud.com%2FMD%2Fsup%2Fbulpreview.asp%3FR1%3D22%26R2%3D001532%26R3%3D0011&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C1f1379743163480a41dc08dab91205d4%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638025784304203257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2Bi2JZ7IvsFC2hYEY0h75l4B5lV3IekSK8NxZeOhDLU%3D&reserved=0
https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/Details/1340483
https://bccc.balancetrak.com/2022182?fbclid=IwAR2uu4KUBwLDR9RYCX5wArIkg3tftOLuZ8fjoiwcnDk0rfZZMMr5cR5ot98
https://www.publicjustice.org/en/paralegal-housing/
http://baltimoredevelopment.com/about-bdc/careers/
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=22&R2=002572&R3=0039
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

