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شهر تراث إسباني سعيد!
مكافآت التراث اإلسباني لعام 2022
في مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين ،يسعدنا االحتفال بأفراد مجتمعنا من أصل التيني/إسباني خالل شهر
سبتمبر .وبذلك ،يقدم رئيس البلدية براندون إم سكوت والمفوضية اإلسبانية لمدينة بالتيمور مكافآت التراث األسباني
لعام  2022لتكريم أعضاء المجتمع الالتيني/اإلسباني في بالتيمور الذين قدموا مساهمات بارزة نحو تحسين نوعية
حياة المجتمع.
ً
استجابة لكوفيد19-؟ تم تمديد الموعد
هل تعرف شخصًا كان لعمله تأثير إيجابي في المجتمع الالتيني/اإلسباني
النهائي لتقديم ترشيح لمكافآت رئيس البلدية للتراث اإلسباني لعام  2022إلى  16سبتمبر  2022على
.mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage

األحداث المجتمعية
انضم إلى االحتفال في هذه األحداث المجتمعية التي ينظمها شركاؤنا من أصل إسباني/التيني:
●

/Somos Baltimore Latino Feria Comunitariaالمعرض المجتمعي
السبت  17سبتمبر ،من  11صباحً ا حتى  6مسا ًء
)Sacred Heart of Jesus Church (600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224

●

Festival de Independencia
األحد  18سبتمبر ،من الساعة  12ظهرً ا حتى  9مسا ًء
)Joseph Lee Park (6300 E Pratt St, Baltimore, MD 21224

●

 :Tianquiztliسوق ومهرجان الحرفيين ألمريكا الالتينية
األحد  24سبتمبر ،من الساعة  3حتى  7مسا ًء
)Creative Alliance (3134 Eastern Avenue, Baltimore MD 21224

●

مسيرة  Muevetónو  Babyfestلمسافة  5كيلومترات
األحد  24سبتمبر ،من الساعة  12حتى  4مسا ًء
)Virginia Baker Patterson Park Recreation Center (2601 E Baltimore St, Baltimore, MD 21224

●

موكب بالتيمور وحفلة المهرجان
األحد  9أكتوبر ،من الساعة  10صباحً ا حتى  7مسا ًء
Patterson Park Pulaski Monument

تحديثات كوفيد19-
تحديث بشأن الجرعة المعززة للمراهقين والبالغين
في يوم الخميس 1 ،سبتمبر  ،2022أجاز مركز مكافحة األمراض إصدارً ا جدي ًدا من لقاح موديرنا وفايزر كجرعات معززة .تستهدف هذه اللقاحات متغيرات
أوميكرون األكثر انتشارً ا في الوقت الحالي .إذا كنت تريد أن تكون أكثر حماية ضد كوفيد 19-في فصلي الخريف والشتاء ،فيرجى الحصول على الجرعة المعززة
الخاصة بك!
من يمكنه تلقي جرعة معززة من اللقاح الجديد؟
يمكن ألي شخص يبلغ من العمر  12عامًا 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 الجديدة .إذا كان عمرك يتراوح بين  12و  17عامًا ،فيمكنك الحصول على جرعة فايزر المعززة الجديدة؛ إذا
كان عمرك  18عامًا أو أكثر ،يمكنك الحصول على فايزر أو موديرنا كجرعة معززة لك.
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ما هي المدة التي يجب أن أنتظرها للحصول على جرعة معززة من اللقاح الجديد؟
يمكنك الحصول على جرعة معززة بعد شهرين من آخر جرعة من اللقاح ،بغض النظر عما إذا كانت تلك الجرعة األخيرة هي جرعتك الثانية أو أي جرعة معززة.
أين يمكنني الحصول على اللقاح الجديد في بالتيمور؟
ً
جاهزا للتوزيع هذا األسبوع في
تم شحن توريد اللقاح الجديد إلى الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية واإلدارات الصحية المحلية .من المتوقع أن يكون اللقاح الجديد
عيادة التطعيم التابعة إلدارة الصحة بمدينة بالتيمور وعيادات لقاح كوفيد 19-المتنقلة.
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول هذا اللقاح الجديد؟
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول جميع لقاحات كوفيد 19-على موقع الويب الخاص بمركز مكافحة األمراض .يرجى مالحظة أنه يتم تحديث هذه
المعلومات بشكل متكرر ،لذا تحقق مرة أخرى إذا لم تجد ما تبحث عنه للمرة األولى.
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.
هل تريد أحدث المعلومات والموارد لمجتمعات المهاجرين حول استجابة المدينة لكوفيد19-؟
يقدم مركز موارد كوفيد 19-التابع لمكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين ملخصًا للموارد االقتصادية والصحية والغذائية والمدرسية بلغات متعددة في
 .mima.baltimorecity.gov/coronavirusللحصول على معلومات إضافية تتعلق بكوفيد ،19-قم بزيارة موقع معلومات كوفيد 19-التابع إلدارة الصحة
بمدينة بالتيمور (.)BCHD
لقاحات كوفيد19-
جميع سكان مدينة بالتيمور الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر وما فوق مؤهلون للتطعيم! للتسجيل للحصول على اللقاح ،قم بزيارة صفحة ويب تسجيل التطعيم
التابعة لوزارة الصحة بمدينة بالتيمور ،والمتاحة 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 .إذا تركت بري ًدا صوتيًا ،فستتلقى مكالمة مرة أخرى في
غضون  48-24ساعة.

اختبارات كوفيد19-
تحقق من صفحة الفيسبوك الخاصة بمكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين كل يوم اثنين لمعرفة المواعيد المحددة لالختبار األسبوع القادم.

خدمات المدينة
لعرض الوضع الحالي لخدمات المدينة ،قم بزيارة صفحة حالة الخدمة في المدينة.

تسليط الضوء على شركاء المجتمع
طوال شهر أغسطس ،كان مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين يجتمع مع المجموعات وأصحاب المصلحة لمعرفة المزيد عنهم ،ومشاركة ما نقوم به ،وإيجاد
طرق يمكننا من خاللها التعاون لخدمة مجتمعاتنا بشكل أفضل .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
منظمة وعد الحرية
تدعم منظمة وعد الحري الشباب المهاجرين ذوي الدخل المنخفض ،الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  21عامًا ،من خالل تزويدهم بالوسائل الالزمة للمشاركة
بنشاط في الحياة المدنية ،ومتابعة التعليم العالي ،والشروع في وظائف ذات مغزى .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة موقع الويب الخاص بمنظمة وعد الحرية.
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مؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي
تقدم مؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي ( CDCالجنوبي الشرقي) خدمات استشارات
اإلسكان ،وتشجع االستثمار ،وتدعم الفنون لجنوب شرق بالتيمور الديناميكي والمتنوع .كما
يقدمون المشورة لمشتري المنزل ألول مرة ،وإدارة الحاالت ودعم األعمال الصغيرة بلغات
متعددة .إذا كنت متأخراً عن اإليجار وتتحدث لغة أخرى غير اإلنجليزية ،فيمكن لمؤسسة
تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي المساعدة في عملية التقديم للحصول على مساعدة في دفع
اإليجار .إذا كان لديك طفل يذهب إلى المدرسة في جنوب شرق بالتيمور وكنت متأخرً ا في
دفع اإليجار أو المرافق أو المياه ،فقد تكون مؤهالً لبرنامج استقرار األسرة الذي يوفر
التدريب واإلرشاد للعائالت في جنوب شرق بالتيمور .اتصل بمؤسسة تنمية المجتمع
الجنوبي الشرقي على الرقم  410-342-3234أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم
لمزيد من المعلومات.
مركز طاهرة للعدالة
مركز طاهرة للعدالة هو منظمة وطنية غير ربحية تخدم الناجين المهاجرين الفارين من
العنف القائم على أساس الجنس .للحصول على مشورة واستشارة موجزة ،يمكن لطالبي
الخدمة االتصال بخط بالتيمور التابع لمركز طاهرة للعدالة ،410-999-1900 ،لتلقي
استشارة هاتفية مجانية حول الخيارات القانونية للهجرة .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة
موقع الويب الخاص بمركز طاهرة للعدالة.
شركة TurnAround
تقدم شركة  TurnAroundخدمات الدعم للناجين من عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي واالتجار بالبشر .تشمل هذه الخدمات إدارة القضية ،العالج الجماعي
والفردي ،الدعوة القانونية ،المأوى في حاالت الطوارئ ،اإلحاالت ،االستعداد للتوظيف .لمزيد من المعلومات  ،قم بزيارة موقع الويب الخاص بشركة
 ،TurnAroundواتصل بهم
ائتالف حقوق المهاجرين في منطقة العاصمة ()CAIR
يسعى ائتالف حقوق المهاجرين في منطقة العاصمة إلى ضمان المساواة في العدالة لجميع المهاجرين من الرجال والنساء واألطفال المعرضين لخطر االحتجاز
والترحيل في منطقة العاصمة وخارجها .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة موقع الويب الخاص بائتالف حقوق المهاجرين في منطقة العاصمة.

ما الجديد هذا الشهر؟
تدريب رواد األعمال من أجل النجاح ()ETS
هل لديك فكرة عمل قابلة للتطبيق أو عمل جانبي تريد توسيعه؟ هل لديك شركة ناشئة تعمل ألقل من عام 1؟ تدريب رواد األعمال من أجل النجاح عبارة عن دورة
مكثفة مدتها  3أشهر في مهارات األعمال والقوى العاملة والحياة والقيادة .يؤكد تدريب رواد األعمال من أجل النجاح ،الذي يتم تدريسه أكثر من  60ساعة ،بقوة
على أساسيات ريادة األعمال الصغيرة ،جنبًا إلى جنب مع أساسيات التوعية المالية .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بتدريب رواد األعمال
من أجل النجاح.
تطوير التعليم العام وفصول اللغة اإلنجليزية في مركز تعليم البالغين ()ALC
يوفر مركز تعليم البالغين التابع لمنظمة مدينة بالتيمور القوية إعدا ًدا منخفض التكلفة المتحانات تطوير التعليم العام ودروس اللغة اإلنجليزية .يمكنك العثور على
مزيد من المعلومات في النشرة اإلعالنية أو موقع الويب الخاص بمنظمة مدينة بالتيمور القوية.
قروض األعمال الصغيرة من مركز التنمية االقتصادية الالتيني
مركز التنمية االقتصادية الالتيني ( )LEDCهو مؤسسة مالية لتنمية المجتمع ( )CDFIمتخصصة في تمويل رواد األعمال الذين يواجهون عقبات في الحصول
على االئتمان من المؤسسات المالية التقليدية .يساعد مركز التنمية االقتصادية الالتيني في بدء األعمال التجارية المحلية واستقرارها وتنميتها في واشنطن العاصمة
وماريالند وفيرجينيا وبورتوريكو .إذا كنت مهتمًا بالتقدم لهذه الخدمة ،يمكنك ملء هذا النموذج :أخبرنا عن احتياجاتك التمويلية Cuéntenos acerca de -
 )sus necesidades de financiamiento (pipedrive.comأو تواصل مع أليخاندرو أريزاجا على  .aarizaga@ledcmetro.orgيرجى أيضًا
االطالع على هذه النشرة اإلعالنية لمزيد من المعلومات حول قروض األعمال الصغيرة لمركز التنمية االقتصادية الالتيني أو زيارة موقع الويب الخاص بمركز
التنمية االقتصادية الالتيني.
برنامج بالتيمور تعني األعمال
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للسنة الثالثة على التوالي ،ستستضيف جامعة والية مورغان برنامج بالتيمور تعني األعمال لرواد األعمال .برنامج بالتيمور تعني األعمال هو برنامج مجاني عبر
اإلنترنت ألصحاب المشاريع الذين يكسبون أقل من  100000دوالر سنويًا .تم تصميم البرنامج لمنح أصحاب األعمال األدوات التي يحتاجونها لتكوين القدرات،
وإضافة وظائف ،وإحداث تأثير أكثر إيجابية على مجتمعاتهم .من خالل البرنامج ،سيتلقى المشاركون األدوات والدعم لتطوير خطة نمو مخصصة توضح بالتفصيل
كيفية االرتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي.
تقدم بطلب عبر اإلنترنت على  https://bit.ly/bmbmorganواطلع على مزيد من المعلومات هنا .يتم تقديم الطلبات في موعد أقصاه يوم االثنين 26 ،سبتمبر
 ،2022الساعة  5مسا ًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة .تبدأ الجلسة يوم  13أكتوبر  .2022هناك فرصة لألعمال التجارية لكسب ما يصل إلى  5آالف دوالر في
التمويل! لمزيد من المعلومات ،أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى  BMB@morgan.eduأو اتصل بالرقم .)443(885-3396
المساعدة في دفع اإليجار لسكان مدينة بالتيمور
يمكن لسكان مدينة بالتيمور التقدم بطلب للحصول على مساعدة في دفع اإليجار على  bmorechildren.com/residentsوالرقم  .410-396-5555قد
تكون مؤهالً للحصول على مساعدة مالية لتغطية اإليجار المستحق والخدمات القانونية ومساعدة المرافق و/أو المساعدة في االنتقال.
إذا كان المالك يهدد بطردك ،فلديك حقوق! اتصل بالمركز العام للعدالة على الرقم .)410( 625-9409
هل تتحدث لغة أخرى غير اإلنجليزية وتريد المساعدة في عملية التقديم؟ هذه المنظمات هنا لمساعدتك!
● مؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي  ،443-416-9788من االثنين إلى الجمعة ،من  9صباحً ا حتى  5مسا ًء
● مركز التنمية االقتصادية الالتينية (( LEDC) 410-929-2894اتصال أو نص) أو bchousing@ledcmetro.org
● منظمة المحامون الخاصون المعينون من قبل المحكمة  410-732-7777أو mcedillo@wearecasa.org
يمكنك أيضًا ملء نموذج اإلحالة الخاص بمكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين على  tinyurl.com/EPPreferenciaللتواصل مع المحامين الخاصين
المعينين من قبل المحكمة ومؤسسة تنمية المجتمع الجنوبي الشرقي ومركز التنمية االقتصادية الالتيني.
ال تعيش في مدينة بالتيمور؟ قم بزيارة  rentrelief.maryland.govأو اتصل بمركز اتصال المساعدة في حاالت الطوارئ في ماريالند على الرقم
 877 546-5595للعثور على برنامج المساعدة في دفع اإليجار في مقاطعتك.
برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ للرهن العقاري واإلسكان في مدينة بالتيمور
هل أنت صاحب منزل متخلف عن سداد الرهن العقاري الخاص بك؟ يساعد برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ للرهن العقاري واإلسكان ( )EMHAPمالكي
المنازل في مدينة بالتيمور الذين تتعرض منازلهم لخطر الحجز بسبب الصعوبات االقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد .19-يتم تقديم المساعدة كمنحة في شكل دفع
مباشر لشركة الرهن العقاري لدفع رسوم الرهن العقاري التي فات موعد استحقاقها .احصل على مزيد من المعلومات حول البرنامج والمتطلبات هنا.
برنامج المدن األمريكية الجديدة ()NAC
يعزز برنامج المدن األمريكية الجديدة ،وهو برنامج مبتكر جديد من خدمات الهجرة والالجئين اللوثرية ،التمكين االقتصادي ،االنتقال االجتماعي ،والمجتمعات
المتنوعة والشاملة من خالل نظام ثالثي :بناء المسار ،االستكشاف المهني ،وتسخير قوة األبطال واالئتالفات .لمزيد من التفاصيل ،راجع عرض الشرائح المعلوماتية
لبرنامج المدن األمريكية الجديدة أو صفحة الويب الخاصة ببرنامج المدن األمريكية الجديدة .إلحالة العمالء ،أرسل النموذج عبر اإلنترنت على
 .bit.ly/NACProgram22لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع ستيفاني ستار على  sstarr@lirs.orgأو هديل الجبوري على
.haljuboori@lirs.org
تدريبات لبرنامج حراس شجر الغابات وبرنامج محاربو األعشاب
برنامج حراس شجر الغابات وبرنامج محاربو األعشاب لمدينة بالتيمور عبارة عن تدريبات افتراضية وشخصية مجانية على مستوى المدينة تعزز إدارة اإلشراف
على األشجار والنباتات الغازية ( .)NNIأولئك الذين يكملون هذه التدريبات يصبحون معتمدين وقادرون على قيادة عمليات زراعة األشجار وتقليم األشجار وإزالة
نباتات الغازية .التسجيل عبر اإلنترنت مفتوح حاليًا لكال البرنامجين ،حراس شجر الغابات ومحاربو األعشاب! برنامج حراس شجر الغابات :من  24أغسطس إلى
 10سبتمبر ،برنامج محاربو األعشاب 28 :سبتمبر حتى  15أكتوبر

فرص المنح
هيئة النظافة
تستثمر مدينة بالتيمور  14.7مليون دوالر من تمويل قانون خطة اإلنقاذ األمريكية لعام  2021للشراكة مع المجتمع والمنظمات على مستوى المدينة لتوظيف سكان
بالتيمور لتنظيف األزقة القذرة وعلب القمامة العامة واألراضي الشاغرة المتضخمة والمملوءة بالقمامة في ما يصل إلى  15حيًا محد ًدا .يجب على المتقدمين

––4

سبتمبر 2022
النشرة رقم 47

نشرة مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين الشهرية
مكتب رئيس بلدية بالتيمور لشؤون المهاجرين
المهتمين زيارة موقع الويب الخاص بصندوق بالتيمور المدني لمعرفة المزيد ،والوصول إلى طلب التقديم وطلب المنحة (المستحق في  19سبتمبر  2022في
الساعة  5مساءً) ،والتواصل مع الدعم الفني.
بوابات التحدي الخاصة بالنمو ()G4G
تعد بوابات التحدي الخاصة بالنمو فرصة تنافسية لما يصل إلى  15مجتمعًا محليًا لتلقي الدعم من مجلس الهجرة األمريكي ومنظمة الترحيب األمريكية لتحسين دمج
المهاجرين في مجتمعهم .يتم تقديم الطلبات بحلول الثالثاء  11أكتوبر  2022الساعة  5مسا ًء بالتوقيت المحلي .سيتم عقد ندوة عبر اإلنترنت حول األسئلة المتداولة
يوم الثالثاء الموافق  20سبتمبر الساعة  11صباحً ا بالتوقيت الشرقي .لمزيد من المعلومات حول الندوة عبر اإلنترنت والتقدم بطلب للحصول على المنحة ،قم
بزيارة صفحة ويب الخاصة ببوابات التحدي الخاصة بالنمو.

األحداث المجتمعية
●

فيلم إيقاع وبكرات وسلسلة حفالت موسيقية
حدائق الساحل الغربي وكونواي
اإليقاع والبكرات هو جهد مجتمعي تعاوني يعرض أفالمًا وحفالت موسيقية مجانية في حدائق المدينة .الجدول الزمني للفيلم والحفل القادم هو كما يلي
(انقر فوق كل موقع/تاريخ لعرض نشرة الحدث) :حديقة الساحل الغربي ،9/14 :حديقة كونواي ،9/23 :حديقة الساحل الغربي9/28 :

●

مهرجان شارم سيتي الحي
السبت  24سبتمبر ،الساعة  8-12مسا ًء
النصب التذكاري للحرب
جرب أول مهرجان حي في شارم سيتي الذي يتميز بمزيج انتقائي من الفن والترفيه واألطعمة المحلية ،كل ذلك مجا ًنا! يمكنك أيضًا التقدم بطلب لتصبح
بائعًا للطعام ،البيع بالتجزئة ،أو بائعًا فنيًا بحلول  16سبتمبر.

األحداث الوطنية
قانون التكيف األفغاني
يوفر قانون التكيف األفغاني طري ًقا إلى اإلقامة الدائمة القانونية بطريقة مماثلة كما لو تم إعادة توطينهم كالجئين .من خالل توفير االستقرار واليقين لألفغان الذين تم
إجالؤهم في سياق نظام لجوء معقد ،تم تقديم مشروع القانون إلى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
منظمة الترحيب األمريكية جمعت قائمة بالطرق التي يمكنك من خاللها اتخاذ إجراءات لدعم األفغان الذين تم إجالؤهم:
●
●
●
●

اطلب من أعضاء الكونجرس دعم وإقرار قانون التكيف األفغاني.
ثقف نفسك ومن حولك حول مشروع القانون.
اإليجار لالجئين واألفغان الذين تم إجالؤهم.
انشر الرسالة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

منصة جنوب شرق آسيا لإلغاثة والمسؤولية ()SEARR
تهدف منصة جنوب شرق آسيا لإلغاثة والمسؤولية إلى إجراء تغييرات طويلة األجل وقصيرة المدى إلصالح نظام الهجرة ،بما في ذلك الحلول التي يقودها المجتمع
للظلم الذي يتعرض له الجئو جنوب شرق آسيا الناجون من الحرب واإلبادة الجماعية .وتدافع المنصة عن ( )1مشاريع قوانين تم تقديمها بالفعل تطالب بالمساءلة
عن التدخل العسكري في جنوب شرق آسيا ومسارات جديدة ألولئك الذين تم ترحيلهم و ( )2مشروع قانون لتقديم اإلغاثة الفورية لالجئين من جنوب شرق آسيا
الذين يواجهون االحتجاز والترحيل .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بحملة جنوب شرق آسيا لإلغاثة والمسؤولية أو تواصل مع سوهياتا مينج
على  soche@seafn.netوكيفين الم على .kevin@seafn.net
قدمت شبكة الحرية في جنوب شرق آسيا طر ًقا التخاذ إجراءات لدعم الجئي جنوب شرق آسيا:
● قم بتسجيل الدخول لتأييد اإلغاثة والمسؤولية في جنوب شرق آسيا كمنظمة.
● تعهد بدعمك من أجل البقاء على اتصال بالحملة.
● تضخيم الحملة من خالل وسائل التواصل االجتماعي باستخدام مجموعة أدوات اإلغاثة والمسؤولية في جنوب شرق آسيا.
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فرص العمالة
مسؤول التنمية االقتصادية ،شركة بالتيمور للتنمية
أخصائي معالجة المطالبات ثنائي اللغة ،مكتب الحاكم لمنع الجريمة ،وخدمات الشباب والضحايا
مستشار اإلسكان ثنائي اللغة ،ماريالند ،المركز الالتيني للتنمية االقتصادية ()LEDC
مستشار اإلسكان ثنائي اللغة ،بالتيمور ،المركز الالتيني للتنمية االقتصادية ()LEDC
مستكشف المهن المتنقلة  -ثنائي اللغة اإلسبانية/اإلنجليزية ،مكتب رئيس البلدية لتطوير العمالة ()MOED
مكتب العالقات العامة ،مكتب رئيس البلدية لتطوير العمالة ()MOED

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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