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شھر تراث إسباني سعید!
2022لعاماإلسبانيالتراثمكافآت

في مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین، یسعدنا االحتفال بأفراد مجتمعنا من أصل التیني/إسباني خالل شھر
سبتمبر. وبذلك، یقدم رئیس البلدیة براندون إم سكوت والمفوضیة اإلسبانیة لمدینة بالتیمور مكافآت التراث األسباني

نوعیةتحسیننحوبارزةمساھماتقدمواالذینبالتیمورفيالالتیني/اإلسبانيالمجتمعأعضاءلتكریم2022لعام
حیاة المجتمع.

الموعدتمدیدتم؟19لكوفید-استجابًةالالتیني/اإلسبانيالمجتمعفيإیجابيتأثیرلعملھكانشخًصاتعرفھل
على2022سبتمبر16إلى2022لعاماإلسبانيللتراثالبلدیةرئیسلمكافآتترشیحلتقدیمالنھائي

mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage.

األحداث المجتمعیة
انضم إلى االحتفال في ھذه األحداث المجتمعیة التي ینظمھا شركاؤنا من أصل إسباني/التیني:

●Somos Baltimore Latino Feria Comunitariaالمجتمعي/المعرض
مساًء6حتىصباًحا11منسبتمبر،17السبت

Sacred Heart of Jesus Church (600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224(

●Festival de Independencia
مساًء9حتىظھًرا12الساعةمنسبتمبر،18األحد

Joseph Lee Park (6300 E Pratt St, Baltimore, MD 21224(

●Tianquiztli:الالتینیةألمریكاالحرفیینومھرجانسوق
مساًء7حتى3الساعةمنسبتمبر،24األحد

Creative Alliance (3134 Eastern Avenue, Baltimore MD 21224(

كیلومترات5لمسافةBabyfestوMuevetónمسیرة●
مساًء4حتى12الساعةمنسبتمبر،24األحد

Virginia Baker Patterson Park Recreation Center (2601 E Baltimore St, Baltimore, MD 21224(

موكب بالتیمور وحفلة المھرجان●
مساًء7حتىصباًحا10الساعةمنأكتوبر،9األحد

Patterson Park Pulaski Monument

19كوفید-تحدیثات
تحدیث بشأن الجرعة المعززة للمراھقین والبالغین

متغیراتاللقاحاتھذهتستھدفمعززة.كجرعاتوفایزرمودیرنالقاحمنجدیًداإصداًرااألمراضمكافحةمركزأجاز،2022سبتمبر1الخمیس،یومفي
المعززةالجرعةعلىالحصولفیرجىوالشتاء،الخریففصليفي19كوفید-ضدحمایةأكثرتكونأنتریدكنتإذاالحالي.الوقتفيانتشاًرااألكثرأومیكرون

الخاصة بك!

من یمكنھ تلقي جرعة معززة من اللقاح الجدید؟
أومودیرنامنجرعتینأوجونسوناندجونسونمنواحدةجرعة(إمااألولیة19كوفید-لقاحاتسلسلةأكملأكبرأوعاًما12العمرمنیبلغشخصأليیمكن
إذاالجدیدة؛المعززةفایزرجرعةعلىالحصولفیمكنكعاًما،17و12بینیتراوحعمرككانإذاالجدیدة.المعززةالجرعةعلىالحصولنوفافاكس)أوفایزر

لك.معززةكجرعةمودیرناأوفایزرعلىالحصولیمكنكأكثر،أوعاًما18عمرككان
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http://mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage
http://mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage
https://www.facebook.com/events/596150438617896
https://www.facebook.com/events/800100857814984
https://www.facebook.com/events/598706714957007/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/539463687953496/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1155954131632176
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0901-covid-19-booster.html
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ما ھي المدة التي یجب أن أنتظرھا للحصول على جرعة معززة من اللقاح الجدید؟
یمكنك الحصول على جرعة معززة بعد شھرین من آخر جرعة من اللقاح، بغض النظر عما إذا كانت تلك الجرعة األخیرة ھي جرعتك الثانیة أو أي جرعة معززة.

أین یمكنني الحصول على اللقاح الجدید في بالتیمور؟
تم شحن تورید اللقاح الجدید إلى الصیدلیات ومقدمي الرعایة الصحیة واإلدارات الصحیة المحلیة. من المتوقع أن یكون اللقاح الجدید جاھًزا للتوزیع ھذا األسبوع في

المتنقلة.19كوفید-لقاحوعیاداتبالتیموربمدینةالصحةإلدارةالتابعةالتطعیمعیادة

أین یمكنني العثور على مزید من المعلومات حول ھذا اللقاح الجدید؟
ھذهتحدیثیتمأنھمالحظةیرجى.األمراضمكافحةبمركزالخاصالویبموقععلى19كوفید-لقاحاتجمیعحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثوریمكن

المعلومات بشكل متكرر، لذا تحقق مرة أخرى إذا لم تجد ما تبحث عنھ للمرة األولى.

العالج
اإلصابةلخطرالمعرضینللمرضىفقطمخصصةالعالجاتھذهلك.متاحعالجھناكیكونفقدأعراض،ولدیكإیجابیة19كوفید-اختبارنتیجةكانتإذا

المیداني وفرقة عمل كوفید الخاصة بالرعایةنموذج اإلحالة الذاتیة لمركز مؤتمرات بالتیموربأعراض كوفید الحادة. یمكن ألولئك الذین قد یكونون مؤھلین إكمال
.الذاتیة للمرضى البالغین

؟19لكوفید-المدینةاستجابةحولالمھاجرینلمجتمعاتوالمواردالمعلوماتأحدثتریدھل
فيمتعددةبلغاتوالمدرسیةوالغذائیةوالصحیةاالقتصادیةللمواردملخًصاالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسلمكتبالتابع19كوفید-مواردمركزیقدم

mima.baltimorecity.gov/coronavirus.الصحةإلدارةالتابع19كوفید-معلوماتموقعبزیارةقم،19بكوفید-تتعلقإضافیةمعلوماتعلىللحصول
.)BCHD(بالتیموربمدینة

19كوفید-لقاحات
التطعیمتسجیلویبصفحةبزیارةقماللقاح،علىللحصولللتسجیلللتطعیم!مؤھلونفوقوماأشھر6بینأعمارھمتتراوحالذینبالتیمورمدینةسكانجمیع

اإلسبانیةباللغةللمتحدثینیمكن.443-984-8650االتصالطریقعنأوواإلسبانیة،اإلنجلیزیةباللغتینوالمتاحة،بالتیموربمدینةالصحةلوزارةالتابعة
فيأخرىمرةمكالمةفستتلقىصوتًیا،بریًداتركتإذااللقاح.موعدفيللتسجیل)667-600-2314(إسبیرانزامركزمعصوتيبریدتركو/أواالتصال
ساعة.48-24غضون

19كوفید-اختبارات
األسبوع القادم.كل یوم اثنین لمعرفة المواعید المحددة لالختبارالمھاجرینصفحة الفیسبوك الخاصة بمكتب رئیس البلدیة لشؤونتحقق من

خدمات المدینة
.الخدمة في المدینةصفحة حالةلعرض الوضع الحالي لخدمات المدینة، قم بزیارة

تسلیط الضوء على شركاء المجتمع
طوال شھر أغسطس، كان مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین یجتمع مع المجموعات وأصحاب المصلحة لمعرفة المزید عنھم، ومشاركة ما نقوم بھ، وإیجاد

طرق یمكننا من خاللھا التعاون لخدمة مجتمعاتنا بشكل أفضل. ھل أنت ضمن منظمة غیر ربحیة، أو منظمة مدنیة عرقیة، أو مؤسسة دینیة، أو مجموعة مجتمعیة
.mima@baltimorecity.govعلىمعناتواصلالمھاجرین؟لشؤونالبلدیةرئیسمكتبمعباالجتماعمھتمةأخرى

منظمة وعد الحریة
للمشاركةالالزمةبالوسائلتزویدھمخاللمنعاًما،21و15بینأعمارھمتتراوحالذینالمنخفض،الدخلذويالمھاجرینالشبابالحريوعدمنظمةتدعم

.موقع الویب الخاص بمنظمة وعد الحریةبنشاط في الحیاة المدنیة، ومتابعة التعلیم العالي، والشروع في وظائف ذات مغزى. لمزید من المعلومات، قم بزیارة
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702
https://app.smartsheet.com/b/form/2fa353b3a5a94397ae1f39e2c34bf702
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus/
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
http://facebook.com/MIMABaltimore
https://www.baltimorecity.gov/servicestatus
mailto:mima@baltimorecity.gov
https://www.libertyspromise.org/
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مؤسسة تنمیة المجتمع الجنوبي الشرقي
استشاراتخدماتالشرقي)الجنوبيCDC(الشرقيالجنوبيالمجتمعتنمیةمؤسسةتقدم

اإلسكان، وتشجع االستثمار، وتدعم الفنون لجنوب شرق بالتیمور الدینامیكي والمتنوع. كما
یقدمون المشورة لمشتري المنزل ألول مرة، وإدارة الحاالت ودعم األعمال الصغیرة بلغات

متعددة. إذا كنت متأخراً عن اإلیجار وتتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، فیمكن لمؤسسة
تنمیة المجتمع الجنوبي الشرقي المساعدة في عملیة التقدیم للحصول على مساعدة في دفع

اإلیجار. إذا كان لدیك طفل یذھب إلى المدرسة في جنوب شرق بالتیمور وكنت متأخًرا في
دفع اإلیجار أو المرافق أو المیاه، فقد تكون مؤھالً لبرنامج استقرار األسرة الذي یوفر
التدریب واإلرشاد للعائالت في جنوب شرق بالتیمور. اتصل بمؤسسة تنمیة المجتمع

بھمالخاصالویبموقعبزیارةقمأو410-342-3234الرقمعلىالشرقيالجنوبي
لمزید من المعلومات.

مركز طاھرة للعدالة
مركز طاھرة للعدالة ھو منظمة وطنیة غیر ربحیة تخدم الناجین المھاجرین الفارین من
العنف القائم على أساس الجنس. للحصول على مشورة واستشارة موجزة، یمكن لطالبي

لتلقي،410-999-1900للعدالة،طاھرةلمركزالتابعبالتیموربخطاالتصالالخدمة
استشارة ھاتفیة مجانیة حول الخیارات القانونیة للھجرة. لمزید من المعلومات، قم بزیارة

.موقع الویب الخاص بمركز طاھرة للعدالة

TurnAroundشركة
الجماعيالعالجالقضیة،إدارةالخدماتھذهتشملبالبشر.واالتجارالجنسيوالعنفالحمیمالشریكعنفمنللناجینالدعمخدماتTurnAroundشركةتقدم

موقع الویب الخاص بشركةوالفردي، الدعوة القانونیة، المأوى في حاالت الطوارئ، اإلحاالت، االستعداد للتوظیف. لمزید من المعلومات ، قم بزیارة
TurnAround،بھمواتصل

)CAIR(العاصمةمنطقةفيالمھاجرینحقوقائتالف
یسعى ائتالف حقوق المھاجرین في منطقة العاصمة إلى ضمان المساواة في العدالة لجمیع المھاجرین من الرجال والنساء واألطفال المعرضین لخطر االحتجاز

.في منطقة العاصمةموقع الویب الخاص بائتالف حقوق المھاجرینوالترحیل في منطقة العاصمة وخارجھا. لمزید من المعلومات، قم بزیارة

ما الجدید ھذا الشھر؟
)ETS(النجاحأجلمناألعمالروادتدریب

دورةعنعبارةالنجاحأجلمناألعمالروادتدریب؟1عاممنألقلتعملناشئةشركةلدیكھلتوسیعھ؟تریدجانبيعملأوللتطبیققابلةعملفكرةلدیكھل
بقوةساعة،60منأكثرتدریسھیتمالذيالنجاح،أجلمناألعمالروادتدریبیؤكدوالقیادة.والحیاةالعاملةوالقوىاألعمالمھاراتفيأشھر3مدتھامكثفة

صفحة الویب الخاصة بتدریب رواد األعمالعلى أساسیات ریادة األعمال الصغیرة، جنًبا إلى جنب مع أساسیات التوعیة المالیة. لمزید من المعلومات، قم بزیارة
.من أجل النجاح

)ALC(البالغینتعلیممركزفياإلنجلیزیةاللغةوفصولالعامالتعلیمتطویر
یوفر مركز تعلیم البالغین التابع لمنظمة مدینة بالتیمور القویة إعداًدا منخفض التكلفة المتحانات تطویر التعلیم العام ودروس اللغة اإلنجلیزیة. یمكنك العثور على

الخاص بمنظمة مدینة بالتیمور القویة.موقع الویبأوالنشرة اإلعالنیةمزید من المعلومات في

قروض األعمال الصغیرة من مركز التنمیة االقتصادیة الالتیني
الحصولفيعقباتیواجھونالذیناألعمالروادتمویلفيمتخصصة)CDFI(المجتمعلتنمیةمالیةمؤسسةھو)LEDC(الالتینياالقتصادیةالتنمیةمركز

على االئتمان من المؤسسات المالیة التقلیدیة. یساعد مركز التنمیة االقتصادیة الالتیني في بدء األعمال التجاریة المحلیة واستقرارھا وتنمیتھا في واشنطن العاصمة
Cuéntenos-التمویلیةاحتیاجاتكعنأخبرناالنموذج:ھذاملءیمكنكالخدمة،لھذهبالتقدممھتًماكنتإذاوبورتوریكو.وفیرجینیاوماریالند acerca de

sus necesidades de financiamiento (pipedrive.com(علىأریزاجاألیخاندرومعتواصلأوaarizaga@ledcmetro.org.أیًضایرجى
موقع الویب الخاص بمركزحول قروض األعمال الصغیرة لمركز التنمیة االقتصادیة الالتیني أو زیارةلمزید من المعلوماتالنشرة اإلعالنیةاالطالع على ھذه

.التنمیة االقتصادیة الالتیني

برنامج بالتیمور تعني األعمال
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http://www.southeastcdc.org/
https://www.tahirih.org/
https://www.turnaroundinc.org/
https://www.turnaroundinc.org/
https://www.caircoalition.org/
https://www.ledcmetro.org/ewi_our_programs_entrepreneur_training_for_success_ets?locale=en
https://www.ledcmetro.org/ewi_our_programs_entrepreneur_training_for_success_ets?locale=en
https://drive.google.com/drive/folders/18kGjRBzDynYEChWftzU5H7aFd0Rc-GRs?usp=sharing
http://strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebforms.pipedrive.com%2Ff%2F5sxYEzkWGEf1B85aHb4Zep7RW97oEGRzS5scblKXBuqAGPMn7avtj5mXWCp0KT&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420752941652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PN%2FOnqLAd9G1fBKj5rIyhTbJtwHENUQwqp9Hto3j0qc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebforms.pipedrive.com%2Ff%2F5sxYEzkWGEf1B85aHb4Zep7RW97oEGRzS5scblKXBuqAGPMn7avtj5mXWCp0KT&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420752941652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PN%2FOnqLAd9G1fBKj5rIyhTbJtwHENUQwqp9Hto3j0qc%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/100C2no594co-xnNp2rF0W4ZzbcNOlU6Q/view?usp=sharing
https://www.ledcmetro.org/small_business_loans
https://www.ledcmetro.org/small_business_loans
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للسنة الثالثة على التوالي، ستستضیف جامعة والیة مورغان برنامج بالتیمور تعني األعمال لرواد األعمال. برنامج بالتیمور تعني األعمال ھو برنامج مجاني عبر
القدرات،لتكوینیحتاجونھاالتياألدواتاألعمالأصحابلمنحالبرنامجتصمیمتمسنوًیا.دوالر100000منأقلیكسبونالذینالمشاریعألصحاباإلنترنت

وإضافة وظائف، وإحداث تأثیر أكثر إیجابیة على مجتمعاتھم. من خالل البرنامج، سیتلقى المشاركون األدوات والدعم لتطویر خطة نمو مخصصة توضح بالتفصیل
كیفیة االرتقاء بأعمالھم إلى المستوى التالي.

سبتمبر26االثنین،یومأقصاهموعدفيالطلباتتقدیمیتم.ھناالمعلوماتمنمزیدعلىواطلعhttps://bit.ly/bmbmorganعلىاإلنترنتعبربطلبتقدم
فيدوالرآالف5إلىیصلمالكسبالتجاریةلألعمالفرصةھناك.2022أكتوبر13یومالجلسةتبدأالمتحدة.الوالیاتشرقبتوقیتمساًء5الساعة،2022

).443(885-3396بالرقماتصلأوBMB@morgan.eduإلىإلكترونًیابریًداأرسلالمعلومات،منلمزیدالتمویل!

المساعدة في دفع اإلیجار لسكان مدینة بالتیمور
قد.410-396-5555والرقمbmorechildren.com/residentsعلىاإلیجاردفعفيمساعدةعلىللحصولبطلبالتقدمبالتیمورمدینةلسكانیمكن

تكون مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة لتغطیة اإلیجار المستحق والخدمات القانونیة ومساعدة المرافق و/أو المساعدة في االنتقال.

).410(625-9409الرقمعلىللعدالةالعامبالمركزاتصلحقوق!فلدیكبطردك،یھددالمالككانإذا
ھل تتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة وترید المساعدة في عملیة التقدیم؟ ھذه المنظمات ھنا لمساعدتك!

مساًء5حتىصباًحا9منالجمعة،إلىاالثنینمن،443-416-9788الشرقيالجنوبيالمجتمعتنمیةمؤسسة●
(LEDC(الالتینیةاالقتصادیةالتنمیةمركز● bchousing@ledcmetro.orgأونص)أو(اتصال410-929-2894
mcedillo@wearecasa.orgأو410-732-7777المحكمةقبلمنالمعینونالخاصونالمحامونمنظمة●

الخاصینالمحامینمعللتواصلtinyurl.com/EPPreferenciaعلىالمھاجرینلشؤونالبلدیةرئیسبمكتبالخاصاإلحالةنموذجملءأیًضایمكنك
المعینین من قبل المحكمة ومؤسسة تنمیة المجتمع الجنوبي الشرقي ومركز التنمیة االقتصادیة الالتیني.

الرقمعلىماریالندفيالطوارئحاالتفيالمساعدةاتصالبمركزاتصلأوrentrelief.maryland.govبزیارةقمبالتیمور؟مدینةفيتعیشال
مقاطعتك.فياإلیجاردفعفيالمساعدةبرنامجعلىللعثور5595-546877

برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ للرھن العقاري واإلسكان في مدینة بالتیمور
مالكي)EMHAP(واإلسكانالعقاريللرھنالطوارئحاالتفيالمساعدةبرنامجیساعدبك؟الخاصالعقاريالرھنسدادعنمتخلفمنزلصاحبأنتھل

دفعشكلفيكمنحةالمساعدةتقدیمیتم.19كوفید-بوباءالمرتبطةاالقتصادیةالصعوباتبسببالحجزلخطرمنازلھمتتعرضالذینبالتیمورمدینةفيالمنازل
.ھنامباشر لشركة الرھن العقاري لدفع رسوم الرھن العقاري التي فات موعد استحقاقھا. احصل على مزید من المعلومات حول البرنامج والمتطلبات

)NAC(الجدیدةاألمریكیةالمدنبرنامج
یعزز برنامج المدن األمریكیة الجدیدة، وھو برنامج مبتكر جدید من خدمات الھجرة والالجئین اللوثریة، التمكین االقتصادي، االنتقال االجتماعي، والمجتمعات

عرض الشرائح المعلوماتیةالمتنوعة والشاملة من خالل نظام ثالثي: بناء المسار، االستكشاف المھني، وتسخیر قوة األبطال واالئتالفات. لمزید من التفاصیل، راجع
عبر اإلنترنت علىجأرسل النموذ. إلحالة العمالء،ببرنامج المدن األمریكیة الجدیدةصفحة الویب الخاصةأولبرنامج المدن األمریكیة الجدیدة
bit.ly/NACProgram22.علىستارستیفانيمعالتواصلیرجىالمعلومات،منلمزیدsstarr@lirs.orgعلىالجبوريھدیلأو

haljuboori@lirs.org.

تدریبات لبرنامج حراس شجر الغابات وبرنامج محاربو األعشاب
برنامج حراس شجر الغابات وبرنامج محاربو األعشاب لمدینة بالتیمور عبارة عن تدریبات افتراضیة وشخصیة مجانیة على مستوى المدینة تعزز إدارة اإلشراف

وإزالةاألشجاروتقلیماألشجارزراعةعملیاتقیادةعلىوقادرونمعتمدینیصبحونالتدریباتھذهیكملونالذینأولئك.)NNI(الغازیةوالنباتاتاألشجارعلى
إلىأغسطس24من:الغاباتشجرحراسبرنامجاألعشاب!ومحاربوالغاباتشجرحراسالبرنامجین،لكالحالًیامفتوحاإلنترنتعبرالتسجیل.الغازیةنباتات

أكتوبر15حتىسبتمبر28:األعشابمحاربوبرنامجسبتمبر،10

فرص المنح
ھیئة النظافة

سكانلتوظیفالمدینةمستوىعلىوالمنظماتالمجتمعمعللشراكة2021لعاماألمریكیةاإلنقاذخطةقانونتمویلمندوالرملیون14.7بالتیمورمدینةتستثمر
المتقدمینعلىیجبمحدًدا.حًیا15إلىیصلمافيبالقمامةوالمملوءةالمتضخمةالشاغرةواألراضيالعامةالقمامةوعلبالقذرةاألزقةلتنظیفبالتیمور
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https://bit.ly/bmbmorgan
https://drive.google.com/file/d/1V8GgRlSvruPMjR3vb_YiMiNlNunTHawf/view?usp=sharing
http://bmorechildren.com/residents
https://dhcd.baltimorecity.gov/hho/emergency-mortgage-housing-assistance-program
https://dhcd.baltimorecity.gov/hho/emergency-mortgage-housing-assistance-program
https://drive.google.com/drive/folders/1hu5kHVNSvyOJOZ5iqD-Dot83GxSaOhiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hu5kHVNSvyOJOZ5iqD-Dot83GxSaOhiJ?usp=sharing
https://www.lirs.org/new-american-cities/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTjXrAnsD6xpyxxotIn7_3Vw6I6nwEgp24mpkjmhakhU6nRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTjXrAnsD6xpyxxotIn7_3Vw6I6nwEgp24mpkjmhakhU6nRA/viewform
mailto:haljuboori@lirs.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.treebaltimore.org%2Ftreekeepers&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751531939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mAxJfGZwckBwCZM7bS7LmPXyrbb0y1aFOfYq6NE2qRo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.treebaltimore.org%2Fweed-warriors-1&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751531939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2ByJTrE3KQU7yUdw6AhIdQxxSWMZzgR3P0Ci8IdLA7Nk%3D&reserved=0
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في2022سبتمبر19في(المستحقالمنحةوطلبالتقدیمطلبإلىوالوصولالمزید،لمعرفةالمدنيبالتیموربصندوقالخاصالویبموقعزیارةالمھتمین
الفني.الدعممعوالتواصلمساًء)،5الساعة

)G4G(بالنموالخاصةالتحديبوابات
دمجلتحسیناألمریكیةالترحیبومنظمةاألمریكيالھجرةمجلسمنالدعملتلقيمحلًیامجتمًعا15إلىیصللماتنافسیةفرصةبالنموالخاصةالتحديبواباتتعد

المتداولةاألسئلةحولاإلنترنتعبرندوةعقدسیتمالمحلي.بالتوقیتمساًء5الساعة2022أكتوبر11الثالثاءبحلولالطلباتتقدیمیتممجتمعھم.فيالمھاجرین
قمالمنحة،علىللحصولبطلبوالتقدماإلنترنتعبرالندوةحولالمعلوماتمنلمزیدالشرقي.بالتوقیتصباًحا11الساعةسبتمبر20الموافقالثالثاءیوم

.صفحة ویب الخاصة ببوابات التحدي الخاصة بالنموبزیارة

األحداث المجتمعیة

فیلم إیقاع وبكرات وسلسلة حفالت موسیقیة●
حدائق الساحل الغربي وكونواي

اإلیقاع والبكرات ھو جھد مجتمعي تعاوني یعرض أفالًما وحفالت موسیقیة مجانیة في حدائق المدینة. الجدول الزمني للفیلم والحفل القادم ھو كما یلي
9/28الغربي:الساحلحدیقة،9/23كونواي:حدیقة،9/14الغربي:الساحلحدیقةالحدث):نشرةلعرضموقع/تاریخكلفوق(انقر

مھرجان شارم سیتي الحي●
مساًء8-12الساعةسبتمبر،24السبت

النصب التذكاري للحرب

جرب أول مھرجان حي في شارم سیتي الذي یتمیز بمزیج انتقائي من الفن والترفیھ واألطعمة المحلیة، كل ذلك مجاًنا! یمكنك أیًضا التقدم بطلب لتصبح
سبتمبر.16بحلولفنًیابائًعاأوبالتجزئة،البیعللطعام،بائًعا

األحداث الوطنیة
قانون التكیف األفغاني

یوفر قانون التكیف األفغاني طریًقا إلى اإلقامة الدائمة القانونیة بطریقة مماثلة كما لو تم إعادة توطینھم كالجئین. من خالل توفیر االستقرار والیقین لألفغان الذین تم
إجالؤھم في سیاق نظام لجوء معقد، تم تقدیم مشروع القانون إلى كل من مجلس النواب ومجلس الشیوخ.

منظمة الترحیب األمریكیة جمعت قائمة بالطرق التي یمكنك من خاللھا اتخاذ إجراءات لدعم األفغان الذین تم إجالؤھم:

دعم وإقرار قانون التكیف األفغاني.اطلب من أعضاء الكونجرس●
.ثقف نفسك ومن حولك حول مشروع القانون●
.إلیجار لالجئین واألفغان الذین تم إجالؤھما●
.انشر الرسالة عبر وسائل التواصل االجتماعي●

)SEARR(والمسؤولیةلإلغاثةآسیاشرقجنوبمنصة
تھدف منصة جنوب شرق آسیا لإلغاثة والمسؤولیة إلى إجراء تغییرات طویلة األجل وقصیرة المدى إلصالح نظام الھجرة، بما في ذلك الحلول التي یقودھا المجتمع

بالمساءلةتطالببالفعلتقدیمھاتمقوانینمشاریع)1(عنالمنصةوتدافعالجماعیة.واإلبادةالحربمنالناجونآسیاشرقجنوبالجئولھیتعرضالذيللظلم
آسیاشرقجنوبمنلالجئینالفوریةاإلغاثةلتقدیمقانونمشروع)2(وترحیلھمتمالذینألولئكجدیدةومساراتآسیاشرقجنوبفيالعسكريالتدخلعن

أو تواصل مع سوھیاتا مینجوالمسؤولیةصفحة الویب الخاصة بحملة جنوب شرق آسیا لإلغاثةالذین یواجھون االحتجاز والترحیل. لمزید من المعلومات، قم بزیارة
.kevin@seafn.netعلىالموكیفینsoche@seafn.netعلى

قدمت شبكة الحریة في جنوب شرق آسیا طرًقا التخاذ إجراءات لدعم الجئي جنوب شرق آسیا:
.قم بتسجیل الدخول لتأیید اإلغاثة والمسؤولیة في جنوب شرق آسیا كمنظمة●
من أجل البقاء على اتصال بالحملة.تعھد بدعمك●
.مجموعة أدوات اإلغاثة والمسؤولیة في جنوب شرق آسیاتضخیم الحملة من خالل وسائل التواصل االجتماعي باستخدام●
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http://www.baltimorecivicfund.org
https://gatewaysforgrowth.org/apply-round-v/?utm_source=General+List&utm_campaign=634cb0a378-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_03_29&utm_medium=email&utm_term=0_e4451d0ede-634cb0a378-87631725&mc_cid=634cb0a378&mc_eid=09c928579a
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbcrp.baltimorecity.gov%2Frhythms-and-reels&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGU9YbbMFvfjzSBpPcpYTALtYnQ%2FpK82xXIEQBfknfg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F196cLY1F3XgXMucMQsX3ZA4RLd1l3kih2%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wvZnlTerkhCy6yi7FIUidg4hoelH2IwOLnO61w3G9mo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1XR1tzw_vK66ag471x6EwPdZThVmnJZiL%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H%2BDY7RJJKiUJYuAGrMbAMloi6noNDEZs7yYZsRjJB7w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F11HyHymraki8lq7m04psoF_52CK3qBXYa%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aUCtA4RlJUVLpI7Db17T7kg3iuQdVS0PrL5i6AgKcv4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcharmcitylive.baltimorecity.gov%2F&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751531939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fT7msYgTIOpVh3XiMY0pO3%2BiYNsuFTXJ%2FnN2fGCdWcM%3D&reserved=0
https://bcrp.baltimorecity.gov/sites/default/files/2022%20CHARM%20CITY%20LIVE%20FESTIVAL%20(1).pdf
https://cwsglobal.org/action-alerts/take-action-urge-congress-to-swiftly-pass-the-bipartisan-afghan-adjustment-act/
https://docs.google.com/document/d/1fqV7RZ2dm2x_ys0JOyIyFFnkRt3tMCnptv1j4WGrXOk/edit
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1fqV7RZ2dm2x_ys0JOyIyFFnkRt3tMCnptv1j4WGrXOk%2Fedit&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7Cac56f99e2599473038b208da7af53528%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637957490818967821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AAn0kHmh%2BcdUxrfgl9snSQa66MCzPRU%2BBcmYxWDA01U%3D&reserved=0
https://www.rescue.org/announcement/landlords-renting-refugees-and-afghan-evacuees
https://docs.google.com/document/d/1w_nDOBv3QObvKovEJ1P7PR_z4zJCbkyjcHYVbPCggHw/edit
https://www.seafn.net/searrcampaign
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpbo9bvfTaTOu1mALXW283KD126L1RQNTfeO0EK2VTZlf5w/viewform
https://actionnetwork.org/petitions/pledge-your-support-to-end-southeast-asian-deportations
https://docs.google.com/document/d/1O8cuFIm9LIWgQ9paqWD_YEQHcb0ovENdiMz2WhXbyQM/edit
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نشرة مكتب رئیس البلدیة لشؤون المھاجرین الشھریة
مكتب رئیس بلدیة بالتیمور لشؤون المھاجرین

فرص العمالة
، شركة بالتیمور للتنمیةمسؤول التنمیة االقتصادیة

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

)LEDC(االقتصادیةللتنمیةالالتینيالمركز،ماریالنداللغة،ثنائياإلسكانمستشار

)LEDC(االقتصادیةللتنمیةالالتینيالمركز،بالتیموراللغة،ثنائياإلسكانمستشار

)MOED(العمالةلتطویرالبلدیةرئیسمكتب،اإلسبانیة/اإلنجلیزیةاللغةثنائي-المتنقلةالمھنمستكشف

)MOED(العمالةلتطویرالبلدیةرئیسمكتب،العامةالعالقاتمكتب

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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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://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://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

