
 

 حالة خدمات مدینة بالتیمور 
 .منطقة مدینة بالتیمور التعلیمیة للمدارس الحكومیة

یمكنك االطالع على حزم التعلم من خالل زیارة الموقع اإللكتروني التالي    .تم تعلیق الدراسة 
baltimorecityschools.org/learning-packets 

 شركة بالتیمور للتنمیة
 الشركة ما زالت تعمل.المكتب ُمغلق للزوار، لكن 

 ھیئة بالتیمور لتقسیم البلدیة
 ، ولم تقبل أي طعون جدیدة.تم إیقاف كافة الجلسات

 إدارة شرطة بالتیمور
 أقسام الشرطة

 تم تقیید دخول العامة إلى مقرات أقسام الشرطة
 اإلبالغ عن الجرائم

عامة، یمكن اإلبالغ عن بعض الجرائم عن أمام ال نظًرا إلغالق أقسام الشرطة 
 baltimorepolice.org/file-police-reportطریق اإلنترنت على: 

 ضباط إدارة شرطة بالتیمور
 ساعة طوال أیام األسبوع.  24یواصل الضباط دوریاتھم وواجباتھم على مدار  

 لجنة االنتخابات
 المكتب       
 المكتب مغلق للعامة.      
 االنتخابات األولیة       

   .2020یونیو   2إلى  2020أبریل  28تم تأجیل االنتخابات األولیة من        

مغلقة للعامة، ولكن یمكن للعاملین بھا استالم  ة مراكز شراكة العمل المجتمع
) عبر البرید اإللكتروني. للمزید من المعلومات یرجى زیارة: BH20استمارات (

bmorechildren.com/community-action-partnership 

 )DHCDإدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة (
  التي تتطلب مقابلة شخصیة. التراخیص والتسجیلالمخططات ومنح مراجعة        
 تم إیقاف كافة الخدمات التي تتطلب مقابلة شخصیة.      
 تفتیشات اإلنشاء      

 إدارة األشغال العامة 
 سداد فواتیر المیاه      

 .أو عبر البرید اإللكتروني عبر اإلنترنتیتم السداد        
 القمامة وإعادة التدویر      
 .المتعلقة بالمیاه لحاالت الطوارئ 311 اتصل على الرقم –  مركز االتصال      
 مركز مقابلة العمالء      
 الشمالیة الغربیة، والشرقیة، والجنوبیة الغربیة مغلقة. –  مراكز إلقاء النفایات      
 زالت مفتوحة.ماوالمراكز األخرى ومكب النفایات       

 كنس الشوارع       
 إدارة الخدمات االجتماعیة

 المساعدة. للحصول على 6400-423-443 اتصل على الرقم -المقار مغلقة       

 إدارة المواصالت
 )Charm City Circulatorخدمة النقل المكوكیة (      
 ذوي االحتیاجات الخاصة الركوب في الخلف. غیرعلى الركاب       
 ساحات الحجز للمركبات المسحوبة     

ال یمكنك استرداد المركبات المسحوبة في الوقت الراھن، ولكن لن تُفرض 
 رسوم إضافیة.

 مخالفات المركبات     
 فقط.إصدار المخالفات یكون للمشكالت الفوریة المتعلقة بالسالمة وعبور المشاة 

 .الحاجة للدفع - عداد انتظار السیارات
 إدارة الحرائق

 )CPRالفعالیات التعلیمیة العامة وتدریبات اإلنعاش القلبي الرئوي (
 االستجابة لحاالت الطوارئ

 

 لجنة الرقابة البیئیة
 الجلسات      

 طلبات الجلسات، وخفض الغرامات ومراجعة البیع الضریبي
 الطلبات الكتابیة عبر البرید إلىیجب إرسال 

1 N. Charles Street, 13th Floor, Baltimore, Maryland 21201 . 
 . ecb@baltimorecity.govأو عبر البرید اإللكتروني إلى 
  الزیارات إلى المقر ممنوعة.

 إدارة الصحة
 مراكز كبار السن

 یمكن لكبار السن الذین یحتاجون إلى وجبة یتم توصیلھا إلى المنزل االتصال بنقطة 
 ). 2273( الرعایة-396-410بوالیة ماریالند على الرقم  الخاصة الوصول

 استمارات التصاریح
 )BARCSمأوى بالتیمور إلنقاذ الحیوانات ورعایتھا (

 یُفتح من خالل حجز المواعید فقط.

 تصاریح المشروبات الكحولیةلجنة 
 من خالل صندوق اإلیداع  تسلیم استمارات التجدید والمستندات الداعمة والمدفوعاتیمكن 

 . (N. Charles Street, Suite 1500 1)خارج المكتب 
 جلسات لجنة تصاریح المشروبات الكحولیة.

 مكتب رئیس البلدیة لتنمیة التوظیف
 مراكز التوظیف 

كافة الخدمات التي تتطلب مقابلة شخصیة، ولكن یمكن للعمالء االتصال خالل ساعات العمل تم إیقاف 
 العادیة لطلب المساعدة.

 مكتب رئیس البلدیة لخدمات المشردین 
 مالجئ الطوارئ

 كافة المالجئ تستضیف المشردین داخلھا 
 الوصول إلى المشردین بالشوارع

 المواد الغذائیة واإلمدادات إلى المحتاجین.تم إعادة توزیع الفرق لتوصیل 
 ) Redwood Streetمكتب شارع ریدوود (

 تم إیقاف كافة الخدمات التي تتطلب مقابلة شخصیة.

 مكتب المساواة والحقوق المدنیة
 فعالیات التواصل 

 الشكاوى
أو عبر اإلنترنت عن طریق:  (3141-396-410) الرقم یمكن تقدیم الشكاوى عبر الھاتف على

civilrights.baltimorecity.gov/file-a-complaint 

 مكتب المفتش العام 
 . (3476-984-443)الخط الساخن یعمل 

 الحدائق والمنتزھات 
 البرامج والمرافق واإلیجارات

 انظر أدناه.-المرافق غیر مفتوحة للعامة باستثناء توزیع الوجبات
 توزیع الوجبات

 یمكن للطالب الحصول على الوجبات السریعة ووجبة العشاء من خالل أكثر 
 .لمعرفة أقرب موقع لك bit.ly/38XqBp2قم بزیارة  - مركز 40من 

 مكتب المأمور
 إذا تلقیت إشعاًرا باإلخالء، فاتصل بمركز العدالة العامة وقفھا. تم  عملیات اإلخالء

 . 9409-625-410قم الرعلى 
 

 الرموز:
 تم الوقف    تم التعدیل    لم تتأثر     

 .للمعلومات عن أي خدمة محددة أو أي خدمات غیر واردة ھنا   311اتصل برقم  
 coronavirus.baltimorecity.gov)، قم بزیارة  COVID-19(   2019للمزید من المعلومات عن مرض فیروس كورونا  

 برنارد سي. "جاك" یونغ
 رئیس بلدیة بالتیمور
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