
ي ندوة عبر اإلنترنت بشأن تف ّشِ
فیروس كورونا المستجد

2020أبریل، 22تنعقد الندوة عبر اإلنترنت في یوم 
Public Health –Seattle & King County) في سیاتل ومقاطعة كینج-إدارة الصحة العامة(

Seattle Department of Neighborhoods)إدارة األحیاء في مدینة سیاتل(
Muslim Community & Neighborhood Association)رابطة الجالیات واألحیاء المسلمة(
Iraqi Community Center of Washington)مركز الجالیة العراقیة في واشنطن(

Presenter
Presentation Notes
Novel coronavirus (COVID-19) is a new virus strain that emerged in Dec 2019. We are learning the science as we go and as we learn more, the guidance will be further refined.The numbers of cases are rapidly changing, so check these for the most up-to-date numbers:   Local numbers: check HMAC documents (Snapshots or Incident Action Plan) State numbers: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus National numbers: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html Global numbers: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports     



Public Healthتوصیات 
)إدارة الصحة العامة(
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كیف ینتشر فیروس كورونا المستجد؟
.یمكن أن یعیش الفیروس على األسطح ألیام
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:قد تتضمن عوامل خطر اإلصابة بمرض شدید ما یلي•
) عاًما60أكبر من (كبار السن •

األوضاع الصحیة الكامنة•

ضعف أجھزة المناعة•

الحمل•

ضو• ا اآلخرین قد یُصاب األطفال بالمرض بشكٍل أقل خطورة، ولكن یمكن أن یُعّرِ
.للخطر

ضین لخطر اإلصابة بمرض شدید البقاء في ا• لمنزل یجب على األشخاص الُمعرَّ
.وبعیدین عن المجموعات الكبیرة من األفراد قدر اإلمكان

ضین لخطر اإلصابة بمرض شدید؟َمن أكثر األفراد الُمعرَّ
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Presenter
Presentation Notes
Most people have mild illness. The most serious cases have been among older adults and those with underlying chronic medical conditions. Children may have less severe disease.  Those who are more susceptible to COVID-19 include those with diabetes, asthma, and other respiratory illness. Children and others may have less severe illness or no symptoms at all but can still infect others.Novel coronavirus is not at all connected with race, ethnicity, or nationality.  



خطوات الحد من خطر االنتشار

ف األسطح واألغراض التي یتم نّظِ
لمسھا بشكٍل متكرر

تُحظر التجّمعات ابَق في المنزل

دةماِرس العادات الصحیة الجی ال تذھب إلى غرفة الطوارئ

كن على علم بآخر 
المستجدات

تجنَّب مخالطة األشخاص 
المرضى

Presenter
Presentation Notes
Prevention:  There is no vaccine available to protect against novel coronavirus.  You may be able to reduce the risk of spread of coronaviruses by taking the same steps as you would to prevent infection from the flu and the common cold: Washing hands,  avoid touching your face,  Avoiding contact with sick people,  Staying home,  and covering your mouth.  Face masks:   We do not currently recommend that people wear masks when they are in public. This is because the immediate health risk to the general public in Washington is currently low. In addition, wearing a mask in public may not keep healthy people from getting sick.  It is most important for people who are sick to wear a mask in a healthcare setting (such as a waiting room) to avoid exposing other people when they cough or sneeze. People wear masks for a variety of acceptable reasons. We should not assume that someone wearing a mask is sick.  Do not go to the emergency room unless symptoms are severe (difficulty breathing)Call ahead to your doctor before you visit 



أشیاء تحافظ على صحتنا
تناول غذاء صحي•
فھذا یساعد جھاز المناعة لدیك-النوم بشكٍل كاٍف •
الحصول على بعض الھواء النقي•
الطرق الذھنیة•
الیوغا/تمارین اإلطالة•
االتصال لالطمئنان على األشخاص في مجتمعك•
إبقاء األطفال نشطین عندما ال یكونون في المدرسة•

التنزه في الحدائق القریبة والسیر حول الحي•
مع االبتعاد مسافة ست أقدام عن اآلخرین•

ألعاب یلعبونھا•

Presenter
Presentation Notes
Where do people go for guidance when people don’t have a home – refer to folks doing houseless workHow to quarantine when you have at-risk populations at home? Right now, they need to bring up their specific advise to hc providerIssues around isolation later?



"ابَق في المنزل، وكن بصحة جیدة"األمر 
:  ، ھذا األمر على مستوى الوالیةInsleeمارس، أعلن حاكم والیة نیویورك، السید 23في 

. ضروريیُلزم جمیع سكان واشنطن بالبقاء في المنزل، ما لم یكونوا بحاجة إلى السعي وراء نشاط•
:وتُعَد األنشطة الضروریة

المواعید الطبیة•
)أو توصیالت الطعام(، وطلبات الطعام الخارجیة البقالة، واألدویةالحصول على •
القطاع الطبي/رعایة أطفال العاملین في خط المواجھة•
ین ال بأس بالسیر وممارسة التمارین الریاضیة، في حالة الحفاظ على مسافة ست أقدام ب•

األشخاص
.ومن الممكن تمدیدهمایو4سیمتد ھذا األمر حتى •
.تُحظر تجّمعات األشخاص ألغراض اجتماعیة، ودینیة، وترفیھیة•
https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed: مزید من المعلومات•

Presenter
Presentation Notes
Essential activities permitted under this Proclamation are limited to the following:1) Obtaining necessary supplies and services for family or household members and pets, such as groceries, food and supplies for household consumption and use, supplies and equipment needed to work from home, and products necessary to maintain safety, sanitation and essential maintenance of the home or residence.2) Engaging in activities essential for the health and safety of family, household members and pets, including things such as seeking medical or behavioral health or emergency services and obtaining medical supplies or medication.3) Caring for a family member, friend, or pet in another household or residence, and to transport a family member, friend or their pet for essential health and safety activities, and to obtain necessary supplies and services.4) Engaging in outdoor exercise activities, such as walking, hiking, running or biking, but only if appropriate social distancing practices are used.

https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed/essential-business
https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed


إلى متى سیستمر التباعد االجتماعي؟
ال یزال خبراء إدارة الصحة العامة والحكومة المحلیة یجرون المحادثات بشأن الخطوات 

إجراءات ومن المرجح أننا سنحتاج إلى مراعاة التخفیف التدریجي لواحد أو أكثر من. التالیة
.  التباعد االجتماعي الخاصة بنا

:المؤشرات الرئیسیة التي سینظر لھا واضعو السیاسات ھي
19-عدد األشخاص الذین یصابون بفیروس كوفید1.
مدى جاھزیة نظام الرعایة الصحیة لرعایة الزیادة في الحاالت الُمصابة2.
ي وانتشاره3. مدى توفر االختبار للحصول على صورة دقیقة لدرجة التفّشِ
ھامدى جاھزیة إدارة الصحة العامة إلجراء عدد كبیر من االستقصاءات عن الحاالت والمخالطین ل4.
بة5. مدى توفر العالجات الُمجرَّ

https://publichealthinsider.com/2020/04/10/the-danger-of-ending-social-distancing-too-early-a-conversation-with-our-health-officer/

Presenter
Presentation Notes
How many people are getting sick from COVID-19:We would want to see a steady decrease in the number of people getting sick and needing hospitalization for at least 2 weeks before we do anything that may make those numbers go up. Health care system readiness:  When social distancing measures loosen, we should expect to see an increase in cases. We need to make sure our health care system has what it needs in terms of staff, bed space, medical supplies, and equipment to take care of the sick people in our community before we discontinue social distancing measures.Testing:  Our ability to keep COVID-19 cases at a manageable level after relaxing social distancing measures requires widespread availability of rapid testing and reporting of results so that people who are infected can take quick action to prevent the spread of COVID-19. That is not yet available. Testing is necessary to have the most accurate picture of the extent and spread of the outbreak to inform strategies for relaxing social distancing. Widespread testing is also necessary for public health disease investigation to decrease community spread of infection.Public Health readiness:  Public health agencies will need capacity to do a large number of thorough case and contact investigations in order to identify people who are infected and their close contacts. This would be necessary so that these people are quickly isolated or quarantined in order to limit spread to others.  This is the main thing that needs to happen to allow us to start resuming normal activities safely while avoiding a dangerous increase in new illnesses. People will need to understand the critical importance of isolating themselves when ill and rapidly helping inform their close contacts so they can quarantine themselves away from others and be tested if necessary based on guidance from public health.To be successful, this work will need to occur at an unprecedented scale and speed, many times beyond what public health departments across the country can do currently. It requires a massive and rapid infusion of resources including disease investigators and information management tools.Availability of proven treatments:  There are multiple therapies currently under evaluation to treat people with COVID-19, and the availability of these therapies will also be considered in our calculus of when to ease up on the mitigation measures. 

https://publichealthinsider.com/2020/04/10/the-danger-of-ending-social-distancing-too-early-a-conversation-with-our-health-officer/


العطالت

إبقاء الناس آمنین
.علبرغم اجتماعكم معًا عادة، یُرجى عدم االجتماع إال بَمن یعیشون في منزلك بالف•
، ودردشة الفیدیو، وخیارات أداء الصالة Zoomتوفیر المجموعات الدراسیة عبر تطبیق •

عبر اإلنترنت إلبقاء الناس على اتصال
في سیاتل ومقاطعة كینج -في إدارة الصحة العامة (االنتظار حتى یقوم الخبراء •

)PHSKC( وإدارة الصحة ،(HOD) (بإبالغنا بأن األمر أصبح آمنًا
ند یمكنك توزیع الطعام عند اإلفطار، ولكن توزیعھ خارج المنازل، مع مسح األغراض ع•

استالمھا
االمتناع عن مشاركة األواني واألغراض الشخصیة•

:م المقبلةلھذا الوقت من العام أھمیتھ الدینیة والثقافیة، فقد احتفل بعضكم بالفعل، ویحتفل البعض اآلخر خالل األیا
شھر رمضان•
احتفال األرثوذوكس بعید الفصح•
العام الجدید•

Presenter
Presentation Notes
How many people are getting sick from COVID-19:We would want to see a steady decrease in the number of people getting sick and needing hospitalization for at least 2 weeks before we do anything that may make those numbers go up. Health care system readiness:  When social distancing measures loosen, we should expect to see an increase in cases. We need to make sure our health care system has what it needs in terms of staff, bed space, medical supplies, and equipment to take care of the sick people in our community before we discontinue social distancing measures.Testing:  Our ability to keep COVID-19 cases at a manageable level after relaxing social distancing measures requires widespread availability of rapid testing and reporting of results so that people who are infected can take quick action to prevent the spread of COVID-19. That is not yet available. Testing is necessary to have the most accurate picture of the extent and spread of the outbreak to inform strategies for relaxing social distancing. Widespread testing is also necessary for public health disease investigation to decrease community spread of infection.Public Health readiness:  Public health agencies will need capacity to do a large number of thorough case and contact investigations in order to identify people who are infected and their close contacts. This would be necessary so that these people are quickly isolated or quarantined in order to limit spread to others.  This is the main thing that needs to happen to allow us to start resuming normal activities safely while avoiding a dangerous increase in new illnesses. People will need to understand the critical importance of isolating themselves when ill and rapidly helping inform their close contacts so they can quarantine themselves away from others and be tested if necessary based on guidance from public health.To be successful, this work will need to occur at an unprecedented scale and speed, many times beyond what public health departments across the country can do currently. It requires a massive and rapid infusion of resources including disease investigators and information management tools.Availability of proven treatments:  There are multiple therapies currently under evaluation to treat people with COVID-19, and the availability of these therapies will also be considered in our calculus of when to ease up on the mitigation measures. 



التوجیھ واألمر الصادر عن مسؤول الصحة المحلي، 
2020مارس، 28یسریان اعتباًرا من 

توجیھ الحجر الصحي
روس على جمیع األشخاص الذین تظھر علیھم أعراض اإلصابة بفی•

وال) أو صعوبة في التنفس/أو السعال، و/الحمى، و(19-كوفید
المنزل البقاء فيیزالون في انتظار نتیجة االختبار الخاصة بھم، 

في مكان مخصَّص للحجر الصحي
، أو منزلك في حالة امتالكك لمنزل، أو المكان الذي تحدده الحكومة•

المكان العام الذي یتم تحدیده في حال توفره

حینھا ، فیجب علیكإیجابیةإذا كانت نتیجة االختبار الخاصة بك •
.العزلالبقاء في 

أمر العزل
تھم الذین ثبتت إیجابیة إصابیجب أن یتم إدخال جمیع األفراد •

:وأن یظلوا فیھ كما یليالعزلإلى 19-بفیروس كوفید

.طبیةال تغادر منزلك أو منشأة التعافي إال للحصول على الرعایة ال•
اء ال یتم إنھبالنسبة إلى األفراد الذین تظھر علیھم األعراض، •

:إال بموجب الشروط التالیةالعزل

یتم تحدیدھا على األقل بعد التعافي) ساعة72(أیام 3مرور •
بالبرء من الحمى دون استخدام أدویة خفض الحرارة وتحسن 

.)كالسعال، وضیق في التنفس مثالً (األعراض التنفسیة 

.أیام على األقل بعد ظھور األعراض ألول مرة7مرور •
تظھر علیھم بالنسبة إلى األفراد الذین ثبتت إیجابیة إصابتھم ولكن ال

أیام على األقل من 7أي أعراض، یمكنك إنھاء العزل بعد مرور 
، 19-وفیدتاریخ االختبار التشخیصي اإلیجابي لإلصابة بفیروس ك

.وعدم ظھور أي أعراض مرضیة بعد ذلك

Presenter
Presentation Notes
There are measures in place to support individuals who can support individuals to maintain quarantine and isolation: these may food and personal hygiene, incentives such as gift cards, behavioral health support on site for KC recovery facilities, and supports for those who use substances or receive addiction supports. This is an enforceable directive and order and the King County Equity Response team and Operations team are developing messaging and guidance to ensure that the implementation and administration is equitable. To re-emphasize the need for all King County residents to prevent new cases, Dr. Jeff Duchin, Health Officer for Public Health – Seattle & King County signed an order and directive on March 28. The order makes it mandatory for people with a positive COVID-19 test to follow isolation protocols at home or at a recovery facility; the directive requires everyone with COVID-19 symptoms (fever, cough, and/or difficulty breathing) who has a test pending to stay quarantined.Statement by Dr. Duchin:Many steps we are taking as a community are helping to decrease the number of people who get sick, need hospital care and who die. However, we cannot stop the outbreak completely and our community will likely remain at risk for months to come.Through my health order and directive today, I am re-emphasizing the requirement for people who are infected with COVID-19 to follow our existing recommendations to prevent the spread of COVID-19 to others in the community by staying isolated from others while ill, and to stay quarantined with symptoms while test results are pending.Each of us need to do whatever we can to prevent others from becoming ill. Everyone—young and old, whether you have been diagnosed with COVID-19 or not—should stay home and avoid all non-essential contact with others.



َمن الذي یجب علیھ التماس التقییم الطبي؟
م خدمة في حالة ظھور أعراض، مثل الحمى، أو السعال، أو صعوبة في التنفس علیك، اتصل بُمقدِّ •

.وال تذھب إلى غرفة الطوارئ. الرعایة الصحیة الخاص بك

م للخدمة، فاتصل بأحد أفرع • عیادات الصحة (Public Health Clinicإذا لم یكن لدیك ُمقّدِ
https://www.kingcounty.gov/depts/health/locations.aspx):العامة

.1-1-9إذا كانت لدیك حالة طبیة طارئة، فاتصل بالرقم •

، 19-س كوفیدإذا كنت تعیش في مقاطعة كینج وتعتقد أنك كنت مخالًطا لحالة من المؤكد إصابتھا بفیرو•
:فتواصل مع

على : مركز االتصال الخاص بفیروس كورونا المستجد في مقاطعة كینج
)یتوفر خط بلغات مختلفة(3977-477-206الرقم 

Presenter
Presentation Notes
The Northwest Healthcare Response Network (NWHRN) tracks information on hospital capacity in our region. The NWHRN is reporting that hospitals in King County are maintaining available hospital capacity but also seeing significant impacts on hospital operations as the number of COVID-19 cases increases. Hospitals have taken multiple steps to meet the demand related to care of COVID-19 cases and are trying to adapt operations in the face of reduced PPE resources and other challenges to their operations.The unprecedented steps our hospitals have taken are helping ensure hospital and ICU bed and ventilator capacity remain available in the region at this time. Hospitals have responded to the increase in patients with COVID-19 and COVID-like illnesses by using surge strategies, such as postponing elective and non-emergency procedures, bringing in additional staff, and increasing the number of hospital beds. Other innovative changes to managing healthcare needs while decreasing opportunities for transmission of COVID-19 include drive-through clinics and telehealth.Given this strain on the healthcare system, Public Health reminds everyone to stay home to slow the spread of COVID-19 and to preserve the emergency room for critical health needs. Do not go to the emergency room unless you are having an immediate medical emergency. Not everybody who feels ill needs to be tested, particularly if you have mild illness. Healthcare providers determine who should be tested. While testing is becoming more available, there are still limitations in the ability to quickly collect and process tests. If you are sick with fever, cough or shortness of breath and are in a high risk group, call your healthcare provider to discuss whether you should be tested for COVID-19.People at high risk for complications from COVID-19 are:People older than 60 yearsPeople with chronic medical conditionsPeople with weakened immune systemsPregnant peopleOther people with mild illness who are concerned about their health can call their healthcare provider to discuss COVID-19 testing and other possible reasons for their illness. What has changed about testing availability? While testing is becoming more available, there are limitations in providers’ capacity to obtain samples and process lab results rapidly. When the test was first released, it was only approved for emergency use. This has recently changed as more testing capacity is becoming more available. Now, if you have symptoms and are high risk, we encourage you to call your health care provider and have a conversation with them about whether it makes sense for you to get tested for COVID-19. Your provider will determine whether testing is recommended. 

https://www.kingcounty.gov/depts/health/locations.aspx


مراكز االتصال 
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نج،مركز االتصال الخاص بفیروس كورونا المستجد في مقاطعة كی•
صباًحا إلى 8:00، یومی�ا من الساعة 3977-477-206على الرقم 

مساءً 7:00الساعة 

طن، مركز االتصال الخاص بفیروس كورونا المستجد في والیة واشن•
یومی�ا من .  #، واضغط على المفتاح 0127-525-800على الرقم 

مساءً 10:00صباًحا إلى الساعة 6:00الساعة 

.  یمكن لموظفي الرد على الھاتف التواصل مع مترجم من جھة خارجیة
لغة التي ویحتاج المتصل إلى القدرة على إخبارھم باللغة اإلنجلیزیة عن ال

.  یحتاجھا للترجمة

Presenter
Presentation Notes
.



تتغیر المعلومات باستمرار

www.kingcounty.gov/COVIDتحقق من موقع الویب الخاص بإدارة الصحة العامة واشترك بھ •

تتوفر األسئلة الشائعة المطروحة من قِبَل الجمھور، وصحف الوقائع القابلة للتنزیل بلغات متعددة•

)مقاطعة كینج وإدارة الصحة في والیة واشنطن(تتوفر معلومات مراكز االتصال •

تتوفر معلومات حول متى یجب التماس التقییم الطبي أو المشورة الطبیة وكیفیة الحصول علیھما•

www.publichealthinsider.comاشترك في المدونة •
تُوفِّر مزیًدا من القرائن، واألساس المنطقي، والتوجیھات •

:  تتوفر معلومات الصحة العامة وخط المساعدة التابع للوالیة مترجمةً على الموقع اإللكتروني•
welcoming.seattle.gov/covid-19/

)یتوفر خط بلغات مختلفة(3977-477-206على الرقم : مركز االتصال الخاص بفیروس كورونا المستجد في مقاطعة كینج

كیفیة البقاء على علم بآخر المستجدات
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Presenter
Presentation Notes
If you aren’t subscribed to PH website, please do that immediately and encourage others to. Blog provides more context and rationale around recommended measures. King County Call Center: 206-477-3977 (language line available—please say your language in English, “Spanish”, “Vietnamese”, “Somali” etc.)

http://www.kingcounty.gov/COVID
about:blank


Public Health–Seattle & King County) في سیاتل ومقاطعة كینج-إدارة الصحة العامة(
Garrett Moore ،gmoore@kingcounty.gov

الخدمات اللغویة
ESJlanguages@kingcounty.gov

األسئلة

mailto:gmoore@kingcounty.gov
mailto:ESJlanguages@kingcounty.gov


موارد/المشروعات التجاریة الصغیرة
مساعدة العاملین

15



، وكن بصحة جیدةالمنزلاألمر ابَق في 
في والیة واشنطن "ابَق في المنزل، وكن بصحة جیدة"األمر Jay Insleeأصدر الحاكم •

.  مایو على األقل4وسیمتد األمر حتى . 2020مارس، 23في 

ھ الحاكم المشروعات التجاریة التي یمكنھا العمل باستخدام العمل عن بُعد باالستمرار في ذلك• بالنسبة إلى و. وجَّ
المشروعات التجاریة التي ال یمكن لألفراد العاملین فیھا العمل من المنزل، فإن مكتب 

.توجیھات بشأن المشروعات التجاریة الضروریةالحاكم قد قدَّم 

ال یزال إیقاف االنتشار یُعَد أمًرا بالغ األھمیة من خالل اتباع توجیھات الصحة العامة التالیة ألي •
یُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص .من المشروعات التجاریة التي تظل مفتوحة

للتعرف على كیفیة الحفاظ على سالمة الموظفین ) إدارة الصحة(Department of Healthبـ 
https://www.doh.wa.gov/Coronavirus/Workplace: الذین ال یمكنھم العمل من المنزل

ارةإكمال ھذه االستمإذا كانت لدیك أسئلة عما إذا كان مشروعك التجاري یُعَد خدمة ضروریة أم ال، فیمكنك •
.   لطلب توضیح بشأن القائمة التي تضم الخدمات الضروریة

https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed
https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed/essential-business
https://www.doh.wa.gov/Coronavirus/Workplace
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708


البطالة 
.كن مستعًدا قبل التقدم بالطلب، وتوقع التأخیر في التحدث إلى أحد األشخاص وجًھا لوجھ

:الخطوات الرئیسیة لالستعداد والتقدم بالطلب

 Employment Securityالصادرة عن 19-إشعارات اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بفیروس كوفیداشترك في .علیك مواكبة المستجدات1.
Department)في والیة واشنطن) إدارة األمن الوظیفي.

ف على مزید من المعلومات بشأن أھلیتك ومتى یمكنك التقدم بطلب للحصول على اإلعانات.علیك التحقق من أھلیتك2. فاحص باستخدام تعرَّ
ع ھؤالء المؤھلین للحصول على إعانة البطالة بانتظام للتقدم بطلب اآلن، وأن ینتظر المؤھلون ا. األھلیة الجدید لجدد إلى ما بعد وإننا نشّجِ

.أبریل لتقدیم الطلب18
ل .علیك االستعداد للتقدم بالطلب3. .اّطِلع على عملیة تقدیم الطلباتوالقائمة المرجعیة للطلبنّزِ
.  من أجل التقدم بالطلبSecure Access Washington (SAW)یجب أن یكون لدیك حساب 4.

.ك الكثیر من الوقتإلعداد حسابك بشكٍل صحیح، فمن الممكن أن یُوفِّر علیھذا الفیدیو التعلیمي الذي تبلغ مدتھ تسع دقائقشاھد 1.

ث اآلن؛ حتى تكون على استعداد للتقدم بطلب عندما یصبح النظام الُمحدَّ Secure Access Washingtonاشترك في حساب 2.
.متاًحا عبر اإلنترنت

https://public.govdelivery.com/accounts/WAESD/signup/15249
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/UIEligibilityChecker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment
https://youtu.be/JgrLhqbtHQ4
https://secure.esd.wa.gov/home/SAWUserRegistrations/SignUp


Presenter
Presentation Notes
ALWAYS GO TO YOUR BANK FIRST FOR DIRECT INFORMATION ON HOW THEY CAN HELP WITH FINANCIAL LOANS OR PROGRAMS



 Small Businessبرامج القروض الُمقدَّمة من 
Administration)SBAإدارة المشروعات التجاریة الصغیرة ،(

ویل إضافي  ُمعلَّقة في الوقت الحالي وفي انتظار قرار الكونجرس للحصول على تم
في الوقت الحاليSBAالحاصلون على قروض من 

أشھر6تأجیل األقساط لمدة •
إلى الُمقرض بدالً منكSBAتدفع •

ع قانون  ، Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security)CARESیوّسِ
والبرامج تمویالً إضافی�ا للقروض) المعونة، واإلغاثة، واألمن االقتصادي في مواجھة فیروس كورونا

.  19-لمواجھة فیروس كوفیدSBAالتي تقدمھا 
قرض كوارث األضرار االقتصادیة•
SBAExpressقرض •
•Paycheck Protection Program)برنامج حمایة الرواتب(



SBAExpressقرض الطوارئ 

یجب أن تكون لدیك عالقة مصرفیة سابقة•

دوالر25000یصل إلى •

، قرض Economic Injury Disaster Loan)EIDLیُعَد جسًرا للحصول على •

)كوارث األضرار االقتصادیة

Presenter
Presentation Notes




Paycheck Protection Program)برنامج حمایة الرواتب(
خدمة قروض یمكن اإلعفاء من سدادھا•
7aقرض •
مالیین دوالر10یصل إلى •
%1معدل الفائدة •
مضاعفة مرتَین ونصف2019یستند إلى متوسطات الرواتب الشھریة لعام •

دوالر، فإنك تكون مؤھالً للحصول على قرض بقیمة10000أي أنھ إذا كان متوسط الراتب یبلغ •
دوالر25000

SBAمن الجھات الُمقرضة التابعة لـ •



موارد المساعدة الفنیة اإلضافیة

)شبكة اآلثار على المشروعات التجاریة(Business Impact NWوكالة •
مركز المشروعات التجاریة (Washington Women’s Business Centerمؤسسة •

)النسائیة في واشنطن
مركز التواصل مع المشروعات (Veterans Business Outreach Centerبرنامج •

)التجاریة للمحاربین القدماء
•https://businessimpactnw.org/resources/
•https://businessimpactnw.org/events/

مراكز تنمیة (Small Business Development Centersبرنامج •
)  المشروعات التجاریة الصغیرة

SCOREمنظمة •

Presenter
Presentation Notes
These are all SBA funded TECHNICAL ASSISTANCE programs that provide free and very low cost training, one on one coaching, and mentorship for any stage of business.  

https://businessimpactnw.org/
https://businessimpactnw.org/resources/
https://businessimpactnw.org/events/
https://wsbdc.org/
https://www.score.org/


موارد التمویل اإلضافیة

إلى المنظمات قروًضا منخفضة الفائدةBusiness Impact NWوكالة تقدم
ر المرنة المجتمعیة غیر الربحیة والمشروعات التجاریة الصغیرة، مع مزید من المعایی

موعة بارزة وإضافة إلى ذلك، فقد قامت بتجمیع مج. بخالف المؤسسات المالیة التقلیدیة
.19-موارد مواجھة فیروس كوفیدمن 
بحیة إلى المنظمات المجتمعیة غیر الرقروًضا منخفضة الفائدةCraft3منظمة تقدم

والمشروعات التجاریة الصغیرة، مع مزید من المعاییر المرنة بخالف المؤسسات
ت الحالیین بتعدیل اتفاقیاCraft3لعمالء فإنھا تسمحوإضافةً إلى ذلك، . المالیة التقلیدیة

مة أي إجراء تمدیدات لتواریخ االستحقاق، وتخفیضات قی(القروض الخاصة بھم 
).إلخ...األقساط، 

Presenter
Presentation Notes
These are all SBA funded TECHNICAL ASSISTANCE programs that provide free and very low cost training, one on one coaching, and mentorship for any stage of business.  

https://businessimpactnw.org/loan/
https://businessimpactnw.org/resources/
https://www.craft3.org/covid-19/our-approach#subp
https://www.craft3.org/covid-19/our-approach#subp


موارد ِمنَح التمویل اإلضافیة
من المشروعات التجاریة الصغیرة 30000سیكون في إمكان ما یصل إلى -منحة الفیسبوك

یمكن أن تتقدم جمیع المشروعات. بلًدا نعمل بھ الحصول على المنحة30المؤھلة في أكثر من 
م السبت، التجاریة الصغیرة القائمة في مقاطعة كینج بطلب للحصول على المنحة اعتباًرا من یو

:  یمكنك التقدم بطلب ھنا-2020أبریل، 4الموافق 
https://apply.facebook.ureeka.biz/prog/facebook_smb_3/

:  تتوفر المعلومات بشأن المنحة ھنا
https://www.facebook.com/business/boost/grants

منحة متاحة على الصعید الوطني-منحة غرفة التجارة األمریكیة 
ظھًرا 12:00الساعة 20/4یتم فتح تقدیم الطلبات في 

تتوفر الرموز البریدیة المؤھلة على الموقع اإللكتروني 
https://savesmallbusiness.com/

مجھوًدا ) صندوق إنقاذ المشروعات التجاریة الصغیرة(Save Small Business Fundیُعَد 
.  دوالر إلى أكبر قدر ممكن من أصحاب العمل الصغار5000جماعی�ا لتوفیر منح بقیمة 

https://apply.facebook.ureeka.biz/prog/facebook_smb_3/
https://www.facebook.com/business/boost/grants
https://savesmallbusiness.com/


المساعدة على تخطیط المشروعات التجاریة وصمودھا
ط عودة المشروعات التجاریة الصغیرة إلى العمل بعد فیروس كوفید )الجزء األول(19-ُمخّطِ

ی�ا بینما تستعد ویظل السؤال حتى اآلن، كیف تفتح مشروًعا تجار. سیتم السماح للمشروعات التجاریة بالعمل مرة أخرى في نھایة األمر•
الحتمالیة تعلیق عملیات التشغیل مرة أخرى في نھایة المطاف؟ 

ر الخطوات الالزمة والتخطیط لھا لفتح مشروعك التجاري بم• ط حتى یكون بإمكانك تصوُّ جرد إعالن الوالیة أنھ لقد تم تصمیم ھذا الُمخّطِ
.على الباب الرئیسي الخاص بك" نعم، نحن نستقبل الزبائن"ویكون كل ما ینقصك ھو الفتة . من اآلمن القیام بذلك

المساعدة على صمود المشروعات التجاریة الصغیرة

ین ة من الناحیتَ تتعاقد غرفة التجارة بالشراكة مع اللجان اإلثنیة التابعة لوالیة واشنطن، مع المنظمات المجتمعیة لتقدیم المساعدة المالئم
تنامیة، ولمجتمع وتتوفر المساعدة باللغة اإلسبانیة، والماندرین، والكانتونیة، والفی. اللغویة والثقافیة إلى مالكي المشروعات التجاریة

LGBTQ *والجالیات األمریكیة من أصول إفریقیة، وغیرھا من الجالیات  .

Presenter
Presentation Notes
Business Planning to prepare for Stay at Home Order to be lifted and How YOUR businesses can best be prepared

http://startup.choosewashingtonstate.com/home/covid-first-wave-planner-1/
http://startup.choosewashingtonstate.com/small-business-resiliency-assistance/


األسئلة
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Business.outreach@kingcounty.gov

mailto:Business.outreach@kingcounty.gov


قانون المعونة، "نظرة عامة على 
واإلغاثة، واألمن االقتصادي في 

أو قانون " مواجھة فیروس كورونا
CARES

27

اآلثار المترتبة على الجالیات المھاجرة



اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 
تخفیض التعافي أو دفعة األثر االقتصادي•

دوالر عن كل طفل 500دوالر عن كل فرد بالغ و1200یتم تقدیم مبلغ •
رد، استناًدا إلى الدخل السنوي للف) عاًما فأقل16یبلغ من العمر (قاصر 

ي عام أو األسرة، أو رب األسرة، مستنًدا إلى الضرائب التي تم دفعھا ف
.2019أو 2018

.تماعيتقتصر األھلیة بشكٍل عام على األفراد الذین لدیھم رقم ضمان اج•
، وكذلك )ITIN(ال یكون األفراد الذین لدیھم رقم الھویة الضریبیة للفرد •

سیة جمیع أفراد أسرتھ، بما في ذلك أسر األطفال الحاصلین على الجن
").الحالة المختلطة"المعروفة أیًضا باسم (األمریكیة 

".عبء على المجتمع"ال توجد مخاطر للوقوع تحت طائلة قانون •
المواطنون 
األمریكیون

األشخاص 
ة المقیمون بصف
قانونیة ودائمة

األشخاص المسجلون 
ضمن برنامج 
DACA/TPS

أسر الحالة المختلطةغیر المسجلین

غیر مؤھلینغیر مؤھلینمؤھلونمؤھلونمؤھلون

لةقیمة الدفعة الكام

دوالر1200

الدخل المؤھل للحصول 
على الدفعة الكاملة

دوالر75000

دوالر112500دوالر1700

دوالر150000دوالر3400



www.sea t t l e .gov /ne ighborhoods | 206 .684 .0464

 یوًما على عملیات اإلخالء بسبب عدم 120حظر لمدة
لمعظم المستأجرین دفع اإلیجار

تأخیر سداد الرھن العقاري لمدة تصل إلى ستة أشھر
روض لمالكي المنازل الذین یعانون من صعوبات لدفع الق

العقاریة 

 ملیار دوالر في برامج لدعم برامج 12استثمار بقیمة
اإلسكان میسور التكلفة

ضمان اإلیواء

أشھر على عملیات اإلخالء بسبب عدم 4حظر لمدة 
دفع اإلیجار

یولیویونیومایوأبریل

أشھر على الرھن العقاري6حظر لمدة 

یونیومایوأبریل

أكتوبرسبتمبرأغسطس



اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 
والعالج الخاص بھ19-الحصول على اختبار فیروس كوفید

مي خدمة الرعایة األولیة بأن حصولك على االختبار والعالج یُعَد أمًرا ضروری�ا• !في حالة توصیة أحد ُمقّدِ
، دائرة Immigration and Customs Enforcement)ICEال تشارك المستشفیات والعیادات معلومات حالة المواطنة أو الھجرة مع •

).الھجرة والجمارك

.أو اللقاح المستقبلي19-في حالة التأمین علیك، لن تتكبد أي تكلفة مقابل الحصول على فحص فیروس كوفید•

، أو )Apple Healthcare) (المعونة الطبیة(Medicaidفي حالة عدم التأمین علیك، یمكنك الذھاب إلى العیادات الصحیة المجتمعیة، أو •
Alien Emergency Medical Insurance)19-للحصول على العالج المرتبط بفیروس كوفید) التأمین الصحي الطارئ لألجانب.

 Deferred Action for، واستبعاد األشخاص الحاملین للحالة "المؤھلین"في قصر األھلیة على المھاجرین Medicaidتستمر شروط •
Childhood Arrivals)DACAتأجیل اإلجراء ضد األطفال الوافدین ، (وTemporary Protected Status)TPS حالة الحمایة ،

.، واألفراد اآلخرین غیر المسجلین، ومعظم ھؤالء الذین حصلوا على البطاقات الخضراء قبل مدة أقل من خمسة أعوام)المؤقتة

لخطر الوقوع تحت طائلة قانون Medicaidتخضع •
".عبء على المجتمع"

المواطنون 
األمریكیون

األشخاص المقیمون بصفة
قانونیة ودائمة

األشخاص المسجلون 
ضمن برنامج 
DACA/TPS

نغیر المسجلی

Medicaid) المعونة
)الطبیة

مؤھلون غیر مؤھلین إذا كان الشخص لدیھ 
بطاقة خضراء لمدة أقل من خمسة 

أعوام واستثناءات أخرى كذلك

غیر مؤھلین غیر مؤھلین

Presenter
Presentation Notes
Joaquin, then UbaxThe CARES Act Expands the availability of free testing for the COVID-19 virus but does not directly cover the costs of treatment. • It builds on a provision of the Families First Coronavirus Response Act that allows states to use their Medicaid programs to provide free testing to uninsured persons.3 • The The CARES Act provides the following: Expands the availability of free testing for the COVID-19 virus but does not directly cover the costs of treatment. • It builds on a provision of the Families First Coronavirus Response Act that allows states to use their Medicaid programs to provide free testing to uninsured persons.3 • The FFCRA does not alter Medicaid eligibility for immigrants; therefore, many immigrants remain excluded under this option.  does not alter Medicaid eligibility for immigrants; therefore, many immigrants remain excluded under this option. 



اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 

Presenter
Presentation Notes
UbaxSafe Spaces in Health Care Centers Despite the urgent need, given the COVID-19 public health crisis, for people to be able to visit health care centers without fear of immigration enforcement, there are no provisions in any of the COVID-19 relief bills that prohibit U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) from conducting immigration enforcement in any of the designated sensitive locations, including health care centers. Keeping Spaces Safe Is Critical to the Broader Community’s Safety Despite the country’s state of national emergency since the spread of the COVID-19 public health crisis, ICE has continued to engage in immigration enforcement actions, ignoring state and local stay-at-home orders and strict social-distancing guidelines. At a time when nonessential establishments are closing and people are being urged to stay home, DHS continues to conduct business as usual, exacerbating the fear that immigrant communities already are feeling. A coordinated advocacy effort to fight COVID-19 must affirm the principle that these locations — spaces that the federal government itself has long designated as “sensitive locations” — are necessary to keep immigrants, their families, and the greater community safe and healthy during this time. 



اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 

)UI(التأمین ضد البطالة •
واقع تمدید استحقاقات التأمین ضد البطالة المعتادة ب•

ي الوقت أسبوًعا إضافیًا متجاوزةً ما تقدمھ الحالة ف13
الحالي 

دوالر إلى الدفعات األسبوعیة600إضافة دفعة بقیمة •
التي سیحصل علیھا األفراد 

دة، یجب الستالم استحقاقات التأمین ضد البطالة المعتا•
ًحا لھم بالعمل في ال وقت أن یكون المھاجرون ُمصرَّ
فترة الذي یتقدمون فیھ بطلب االستحقاقات وخالل ال

شار إلیھا باسم یُ (الكاملة التي یتلقَّْون فیھا االستحقاقات 
").فترة االستحقاقات"

یة دوالر إضافي ُمقسَّمة على األشھر األربعة التال9600
)دوالر كل أسبوع600(

یولیویونیومایوأبریل

ة حوالي تسع(أسبوًعا إضافیًا 13تم تمدید االستحقاقات لمدة 
)أشھر بشكٍل إجمالي

یولیویونیومایوأبریل

نوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطس

دیسمبر

ذلك إلى یمكن أن یبدأ صرف االستحقاقات في وقت الحق من شھر أبریل وستمتد بعد: مالحظة
ما بعد شھر دیسمبر

Presenter
Presentation Notes
Unemployment Insurance The CARES Act make significant changes to unemployment insurance (UI) programs: The CARES Act: • extends regular unemployment insurance benefits by an additional 13 weeks beyond what states currently offer (via “Pandemic Emergency Unemployment Compensation”) • It also institutes a completely new program designed to cover workers left out of regular state Unemployment Insurance programs or who have exhausted their state UI benefits (called “Pandemic Unemployment Assistance”), which will last until December 31, 2020, unless otherwise extended To receive regular unemployment insurance benefits, immigrants must be work-authorized at the time they file for benefits and during the entire period they are receiving benefits (the “benefits period”)



اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 
CARESاإلجازة المرضیة مدفوعة األجر واإلجازة العائلیة ألسباب طبیة بموجب قانون •
، وتكون أقل من ذلك 2020أبریل، 1ساعة من مدة اإلجازة المرضیة مدفوعة األجر بدایة من 80یمنح العاملون ما یصل إلى •

:یمكنك الحصول علیھا إذا كنت. إذا كنت موظفًا یعمل بدوام جزئي
.وأخذت إجازة الستشارة الطبیب19-تعاني من أعراض اإلصابة بفیروس كوفید•
.19-تم إجراء الحجر الصحي علیك من قِبَل الحكومة أو الطبیب الخاص بك بسبب إصابتك بفیروس كوفید•
).یتم دفع ثلثَي أجرك المعتاد(19-ترعى أحد األشخاص الذین تم إجراء الحجر الصحي علیھم بسبب إصابتھم بفیروس كوفید•

ألجر المعتاد أسابیع إضافیة من اإلجازات العائلیة واإلجازات ألسباب طبیة ممتدة مدفوعة األجر بقیمة ثلثَي معدل ا10یتم منح •
.للموظف

المواطنون 
ناألمریكیو

األشخاص المقیمون 
ئمةبصفة قانونیة ودا

األشخاص المسجلون ضمن 
DACA/TPSبرنامج 

غیر 
المسجلین

اإلجازة المرضیة مدفوعة األجر 
CARESبموجب قانون 

مؤھلونمؤھلونمؤھلونمؤھلون

اإلجازة العائلیة ألسباب طبیة 
CARESبموجب قانون 

مؤھلونمؤھلونمؤھلونمؤھلون
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اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 

)UI(التأمین ضد البطالة •
Employment Security Departmentتتم إدارتھ من قِبَل •

.في والیة واشنطن
".عبء على المجتمع"ال توجد مخاطر للوقوع تحت طائلة قانون •

األشخاص المقیمون المواطنون األمریكیون
مةبصفة قانونیة ودائ

األشخاص المسجلون ضمن 
DACA/TPSبرنامج 

غیر المسجلین

غیر مؤھلینمؤھلونمؤھلونمؤھلونوالیةالتأمین ضد البطالة الُمقدَّم من ال

Pandemic Unemployment 
Assistance)PUA معونة البطالة ،
)في حالة الجائحة

غیر مؤھلینمؤھلونمؤھلونمؤھلون
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اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 
 Economic Injuryالمشروعات التجاریة الصغیرة والمنظمات غیر الربحیة مؤھلة اآلن للتقدم بطلب للحصول على •

Disaster Loan)EIDLمنخفض الفائدة من /بدون فائدة) ، قرض كوارث األضرار االقتصادیةSmall Business 
Administration)SBAإدارة المشروعات التجاریة الصغیرة ،(

م • وسیتم توفیر األموال خالل ثالثة أیام من تقدیم الطلب، ولن یتوجب. دوالر10000تصل قیمتھا إلى سلفة طارئةEIDLیُقّدِ
.أم الEIDLسداد سلفة القرض ھذه بصرف النظر عما إذا تأھلت في النھایة للحصول على قرض 

، 504، و)a(7أصل الدین، والفائدة، ورسوم قروض )برنامج تخفیف عبء الدیون(Debt Relief Programیدفع •
.  والقروض الصغیرة؛ الحالیة والجدیدة

ن • المشروعات التجاریة الصغیرة التي لدیھا عالقة تجاریة مع)قروض الجسر السریع(Express Bridge Loansتمّكِ
Express Lender)التابعة لـ ) إحدى الجھات المانحة للقروض السریعةSBA دوالر بشكٍل 25000للحصول على مبلغ

.  سریع
".عبء على المجتمع"ال توجد مخاطر للوقوع تحت طائلة قانون •

األشخاص المقیمون المواطنون األمریكیون
بصفة قانونیة ودائمة

األشخاص المسجلون ضمن 
DACA/TPSبرنامج 

غیر المسجلین

غیر مؤھلینغیر مؤھلینمؤھلونمؤھلون

Presenter
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UbaxSmall businesses and nonprofits are now eligible to apply for no/low‑interest Small Business Administration (SBA) Economic Injury Disaster Loans (EIDLs) :EIDL Emergency Advance of up to $10,000. Funds will be made available within three days of submitting application, and this loan advance will not have to be repaid, regardless of whether you end up qualifying for an EIDL loan or not.Debt Relief Program pays the principal, interest, and fees of current and new 7(a), 504, and microloans. Express Bridge Loans enables small businesses who currently have a business relationship with an SBA Express Lender to access $25,000 quickly. No public charge risk.



اآلثار المترتبة على المھاجرین: CARESقانون 
لى المشروعات التجاریة الصغیرة والمنظمات غیر الربحیة مؤھلة اآلن للتقدم بطلب للحصول ع•

Business Impact Northwestمنخفض الفائدة من وكالة /قرض اقتصادي بدون فائدة
Small Business Administration (SBA)التابعة لـ 

):EIDLs(قروض كوارث األضرار االقتصادیة •
قروًضا یمكن )، برنامج حمایة الرواتبPaycheck Protection Program)PPPقدَّم •

مالیین دوالر إلى المشروعات التجاریة الصغیرة لدفع رواتب 10اإلعفاء من سدادھا بقیمة 
، 2020أبریل، 16أنھ اعتباًرا من SBAذكرت (. 19-الموظفین لدیھا خالل أزمة فیروس كوفید

).أنھا لن تتمكن من قبول المزید من الُمقرضین أو طلبات الحصول على القروض

".عبء على المجتمع"ال توجد مخاطر للوقوع تحت طائلة قانون •

ة األشخاص المقیمون بصفالمواطنون األمریكیون
قانونیة ودائمة

األشخاص المسجلون ضمن 
DACA/TPSبرنامج 

غیر المسجلین

غیر مؤھلینغیر مؤھلینمؤھلونمؤھلون



Disaster Cash Assistance Program)DCAP برامج ،
التابع لوالیة واشنطن) المساعدات النقدیة في حاالت الكوارث

شھًرا، لجمیع سكان واشنطن، 12یتوفر لمدة شھر واحد، خالل فترة تبلغ DCAPأبریل، فإن 17اعتباًرا من الیوم، الموافق •
:  المؤھلین من حیث الدخل وغیر المؤھلین للحصول على برامج نقدیة أخرى، مثل

)  ، المعونة المؤقتة لألسر المحتاجةTemporary Assistance for Needy Families)TANFبرنامج •
) ، المسنین، أو المكفوفین، أو المعاقینAged, Blind or Disabled)ABDبرنامج النقود المقدمة إلى •
)  ، معونة النساء الحواملPregnant Women Assistance)PWAبرنامج •
)  تعویضات البطالة(Unemployment Compensationبرنامج •
، إدارة األمن Employment Security Department)ESDاإلجازة العائلیة واإلجازة ألسباب طبیة من خالل •

.  أو صاحب العمل) الوظیفي
) یتوفر مترجمون(2233-501-877من خالل االتصال بالرقم DCAPیمكن لألشخاص البدء بتقدیم طلبات التسجیل في برنامج •

.WashingtonConnection.orgأو عبر اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني 
المواطنون 
األمریكیون

األشخاص المقیمون 
مةبصفة قانونیة ودائ

األشخاص المسجلون ضمن
DACA/TPSبرنامج 

غیر المسجلین

DCAPمؤھلونمؤھلونمؤھلونمؤھلون
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لبیوجتدعم اإلغاثة في رمضان ، خدمات الرابطة اإلسالمیة 
MAPS / MCRC)(مركز موارد الجالیة اإلسالمیة / ساوند

سیتم توزیع ھذه األموال على COVID-19.إلغاثة صندوق MAPSساوندلبیوجتأنشأت الرابطة اإلسالمیة •
و (MAPS-MCRC)مركز موارد الجالیة اإلسالمیة / ساوندلبیوجتخدمات الرابطة اإلسالمیة المحتاجین من قبل
المساعدة في اإلیجار والمرافق ، المساعدة : (لمساعدة المحتاجین على(MAPS AlSadaa)برنامج الصدقات 

ذین یعانون األشخاص ال/ الغذائیة ، المساعدة الطبیة ومساعدة األدویة ، توصیل البقالة أو المساعدة األخرى لكبار السن 
:  للتسجیل). من ضعف المناعة ، خدمات الجنازة اإلسالمیة ، استشارات طبیة

https://www.mapsredmond.org/covid-19/

مركز موارد الجالیة / ساوندلبیوجتتقوم الرابطة اإلسالمیة •
ة بتجمیع الحقائب مع المواد الغذائی(MAPS-MCRC)اإلسالمیة 

و حملة الطعام الرمضانیة ألي خدمة التوصیلالضروریة كجزء من
ن لمزید م. شخص یحتاج إلى الغذاء خالل ھذا الوقت غیر المسبوق

nickhath@mapsredmond.org: المعلومات
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تشمل ھذه و. خدمات الشیخوخة واإلعاقة ، إدارة الخدمات البشریة في سیاتل تقدم برامج وجبات منزلیة لكبار السن•
.البرامج لألغذیة الحالل

فرقة حساء الدجاج•
أو تقدم بطلبك عبر اإلنترنت على2069571686اتصل بالرقم 

https://www.lifelong.org/csb-homebound-senior

وجبات األجیال الصوتیة على عجالت•
أو تقدم بطلبك عبر اإلنترنت على2064483110اتصل بالرقم 

https://soundgenerations.org/our-programs/food-security/meals-on-wheels/

بار دعم اإلغاثة الرمضانیة ، برامج الوجبات المنزلیة المقدمة لك
السن

https://www.lifelong.org/csb-homebound-senior
https://soundgenerations.org/our-programs/food-security/meals-on-wheels/


ماذا تفعل مدینة سیاتل لدعم المھاجرین والالجئین؟
الخدمات اللغویة وإعطاء األولویة للتوعیة•

.وتحدیثات الصحة العامة19-ترجمة المعلومات المتعلقة بفیروس كوفید•
سَّعة ترجمة طلبات التقدیم والطلبات الجانبیة األخرى للوصول إلى االستحقاقات الجدیدة والُمو•

.لالحتیاجات األساسیة وخدماتھا
– Public Healthعقد ندوات عبر اإلنترنت بلغات مختلفة بالشراكة مع • Seattle & King 

County) في سیاتل ومقاطعة كینج-إدارة الصحة العامة(
 (206)أو 2489-684 (206): توفیر مترجمین للمھاجرین الذین یتصلون برقم مكتب خدمة العمالء•

684-CITY 5:00صباًحا إلى الساعة 8:30، الذي یعمل من یوم االثنین إلى یوم الجمعة من الساعة
.عصًرا

.مساعدة إدارات المدینة في إعطاء أولویة التوعیة إلى أكثر الجالیات المھاجرة ضعفًا•
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الخدمات اللغویة
:الموارد المتاحة

بشأن فیروس ) إدارة الصحة العامة(Public Healthمقاطع فیدیو صادرة عن 1.
.لغة20، بأكثر من )إعالنات الخدمة العامة(PSAعلى 19-كوفید

إدارة (Public Healthصفحات بلغات مختلفة على الموقع اإللكتروني الخاص بـ 2.
)الصحة العامة

)  ، إدارة الصحةDepartment of Health)DOHمواد تعلیمیة صادرة عن تتوفر 3.
.لغة26في واشنطن، بأكثر من -19-عن فیروس كوفید

، مراكز مكافحة Centers for Disease Control)CDCموارد تتوفر 4.
مختلفةبلغات )األمراض

بخصوص CDCصادرة عن سلسلة مقاطع فیدیو بلغة اإلشارة األمریكیةتتوفر 5.
19-فیروس كوفید

:  لعمالءتوفیر مترجمین للمھاجرین الذین یتصلون برقم مكتب خدمة ا: مدینة سیاتل6.
، الذي یعمل من یوم االثنین إلى یوم CITY-684 (206)أو 684-2489 (206)

.عصًرا5:00صباًحا إلى الساعة 8:30الجمعة من الساعة 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLvdmG8argQHlJUW6MlotYwv8wBSRw13hr
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/HealthEducation
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:مدینة سیاتل
Office of Planning and Community Development)مكتب التخطیط والتنمیة المجتمعیة( ،Office of Immigrant and Refugee 

Affairs)مكتب شؤون المھاجرین والالجئین( ،Department of Neighborhoods)إدارة األحیاء(

Rawan Hasan
rawan.hasan@seattle.gov

Joaquin Uy
Joaquin.Uy@seattle.gov

Ubax Gardheere
Ubax.Gardheere@Seattle.gov

األسئلة



www.mycensus2020.gov



Contact

Mohamed Bakr
MCNA

mbakr@muslimcna.com

Mohammed Akmoosh
IRCCW

info@irccw.org

mailto:mbakr@muslimcna.com
mailto:info@irccw.org
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