األربعاء ،الثاني والعشرون من أبريل2020 ،
المستجدات الخاصة بفيروس كورونا كوفيد–19
مدينة مالدن ،ماساتشوستس
هذا التحديث باإلضافة للتحديثات القادمة متاح علىcityofmalden.org/coronavirusupdates :

المستجدات الخاصة بمدينة مالدن
⚫
⚫
⚫
⚫

والية مالدن على خطى تنفيذ برنامج مساعدات اإليجار من أجل السكان
المتضررين من األزمة.
إدارة الصحة في مالدن تصدر قرارا ً للسكان بارتداء األقنعة عند التواجد
خارج المنزل.
إدارة الصحة في مالدن تصدر أمرا للمؤسسات التجارية
بخصوص أقنعة الوجه.
ً
المشرف العام  Oteriيصدر تحديثا موجها لمجتمع Malden
.Public School

المستجدات 0الخاصة بالوالية والتحديثات الفيدرالية
⚫
⚫
⚫
⚫

الحاكم  Bakerيوقع على تشريع لحماية مالك المنازل والمستأجرين من
حاالت اإلخالء والرهن العقاري.
الحاكم  Bakerيقوم بمد اإلغالق الخاص بجميع المدارس العامة
والخاصة حتى نهاية العام الدراسي.
إدارة الصحة العامة تصدر آلية متابعة في صورة تقرير يومي مع بيانات
تفصيلية عن كوفيد 19-باإلضافة إلى تحديثات أسبوعية عن الحاالت المؤكدة
في كل مدينة وبلدة بماساتشوستس.
الحاكم  Bakerيفعل خدمتين تم توفيرهما وإتاحتهما للسكان المتحدثين
للغة األسبانية .يمكنكم اآلن التقدم بطلب للحصول على استحقاقات
البطالة أو الحصول على تنبيهات نصية بخصوص كوفيد 19-باللغة
األسبانية كلياً.

المستجدات الخاصة بخدمات المدينة
⚫
⚫

في حالة مواجهتكم لصعوبة في الوصول إلى المتجر لشراء الحقائب
الزرقاء ،يمكنكم التواصل مع مكتبنا على info@cityofmalden.org
وسنقوم بمساعدتكم.
تقوم إدارة مواقف السيارات بالتخفيف من شروط صف السيارات أثناء
الوقت القادم الخاص بكنس الشوارع بد ًء من األول من مايو.

الحاالت حتى /22أبريل2020/
مالدن
حاالت إيجابية تم
اختبارها
(تحت العزل)
وفيات

569

19

ماساتشوستس
حاالت إيجابية تم
اختبارها
وفيات

42944
2182

ابقوا على اطالع دائم مع معرفة
اآلتي:
 االشتراك بالتنبيهات التابعة للموقعااللكتروني من خالل البريد االلكتروني
أو الرسائل النصية.
 التسجيل لتلقي تنبيهات المكالماتالهاتفية والرسائل النصية لـ
.CodeRED
 تلقي التنبيهات النصية من Mass.govعن طريق ارسال رسالة
نصية لـ " "COVIDMAعلى
الرقم 888-777
 خط االستعالم الخاص بواليةماساتشوستس :اتصل على 2-1-1

تابعونا على وسائل التواصل
االجتماعي

f

cityofmalden
thecityofmalden
cityofmalden

المستجدات الخاصة بمدينة مالدن ومستجدات فيروس كورونا –

المستجدات الخاصة بمدارس مالدن العامة

طبقا ً لألمر الخاص بالحاكم  ،Bakerسوف يتم إغالق مدارس مالدن العامة ( )MPSبالفترة المتبقية من العام
الدراسي .ستقوم إدارة التعليم االبتدائي والثانوي بإصدار مبادئ توجيهية جديدة للمرحلة التالية من التعليم عن بعد.
قامت  MPSأيضا ً بإعداد دراسة استقصائية بهدف تقييم مدى فعالية خطة التعليم عن بعد الخاصة بها .يمكن العثور
على الدراسة االستقصائية على  maldenps.org/familysurveysوستقوم المعلومات بالمساعدة في تقديم إدراك
أفضل لكيفية تقديم الخدمات للعائالت وكيفية توفير الوسائل التكنولوجية للمضي قدماً .يرجى تخصيص بضعة دقائق
إلكمال الدراسة االس تقصائية والتي تم توفيرها باللغة اإلنجليزية ،األسبانية ،الصينية ،الكريولية-الهايتية ،الفيتنامية،
العربية واألمهرية.

مساعدات اإليجار
تقوم مدينة مالدن ،بالتعاون مع هيئة التطوير العمراني في مالدن بإعداد برنامج مساعدات اإليجار لمساعدة
المستأجرين من محدودي الدخل الغير قادرين على دفع اإليجار نتيجة ألزمة كوفيد .19-بينما سيقوم الوقف المؤقت
لحاالت اإلخالء بتوفير بعض الوقت للمستأجرين المتعثرين ،فإننا ندرك وجود العديد من األسر المعيشية في مالدن
ممن سوف تستمر معاناتهم في دفع اإليجار طوال هذه األزمة .إننا نبذل قصارى جهدنا إلصدار هذا البرنامج في
األسابيع القليلة المقبلة .نحن نقوم بجمع قائمة إفادة لضرورة اإلخطار عند إصدار البرنامج وعندما تصبح التطبيقات
متاحة.

المستجدات الخاصة باألعمال التجارية في مالدن
تقوم مدينة مالدن ،بالتعاون مع هيئة التطوير العمراني في مالدن بإعداد برنامج مساعدات لألعمال التجارية الصغيرة
لمساعدة األعمال التجارية بمالدن والتي تواجه صعوبة نتيجة ألزمة كوفيد .19-سوف تكون الدفعة األولى من
المساعدات مقتصرة على األعمال التجارية الصغيرة ألصحاب األعمال من ذوي الدخول المنخفضة أو المتوسطة
بخمسة موظفين أو أقل بدوام كامل ،من بين معايير أخرى .ربما تتمتع الدفعات المستقبلية لمساعدات األعمال التجارية
بمعايير أخرى مختلفة .إننا نبذل قصارى جهدنا إلصدار هذا البرنامج في األسابيع القليلة المقبلة .نحن نقوم بجمع
قائمة إفادة لضرورة اإلخطار عند إصدار البرنامج وعندما تصبح التطبيقات متاحة.
بالنسبة لحماية األعمال التجارية ،قام المجلس التشريعي والحاكم مؤخرا ً بإقرار مشروع قانون مجلس النواب رقم
 ،4647والذي ،من بين أهدافه األخرى ،يقوم بمنع مالك أرض من فرض رسوم متأخرة في حالة عدم سداد اإليجار
بالنسبة للوحدات الخاصة بأماكن عمل األعمال التجارية الصغيرة.
في حالة شعور السكان بالقلق من الذهاب إلى المتاجر لشراء حقائبهم الزرقاء الخاصة بمدينة مالدن ،سوف تقوم
صيدلية  Walgreensبتوفير الحقائب عن طريق بيعها من خالل خدمة االستالم من السيارة  Drive-throughفي
.Route 60

المستجدات الخاصة بمدينة مالدن ومستجدات فيروس كورونا

الموارد أثناء أزمة كوفيد19-
باستطاعة السكان ممن بحاجة إلى مساعدة أن يقوموا بتقديم طلباتهم على Malden Neighbors
 Helping Neighborsأو االتصال على .339-224-4842
تعد  SCMللنقل المحلي ،هي الشركة المتعهدة المستقلة التي تقوم حاليا ً بتوصيل مواطنينا من كبار السن إلى
مواعيدهم الطبية وللتسوق .إنهم مستمرون في توفير وسائل االنتقاالت متبعين جميع البروتوكوالت الخاصة
بالهيئة الصحية .يجب أن تكونوا قد تخطيتم سن  60ومن ساكني مدينة مالدن من أجل استخدام هذه الخدمة
المجانية  .لقد قاموا بتقليل عدد رحالتهم ،ولكن الزال يمكنكم حجز موعد عن طريق االتصال على - 1191
.617-625
قامت إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي مؤخرا ً بإصدار مجموعة أدوات الموارد العائلية من أجل
عائالت األطفال من ذوي اإلعاقة.

يرجى تذكر التدابير الوقائية التالية
 20ثانية

تغطية الفم عند السعال

عدم لمس الوجه

تنظيف األغراض واألسطح

غسل اليدين

تجنب السفر

التباعد االجتماعي

تجنب األماكن المزدحمة

البقاء بالمنزل

إذا كنت مريضا أو تعتقد أنك تعاني من بعض األعراض
.1
.2

استخدم متفحص  BuoyHealthلألعراض على االنترنت من أجل تقييم األعراض الخاصة بك.
قم باتباع االقتراحات في متفحص األعراض أو إذا كنت التزال غير واثق فيمكنك التواصل مع مرفق
الرعاية األولية الخاص بك ،غرفة الطوارئ أو العيادة الصحية للمرضى الوافدين من دون موعد محدد.
ال تتجه إلى أي من تلك المرافق إال بعد االتصال بشكل مسبق أوال من أجل الحصول على التعليمات.

التوجيهات الخاصة بمركز مكافحة األمراض والوقاية منها CDC

يوصي  CDCبارتداء أغطية قماشية للوجه في األماكن العامة خاصةً األماكن التي يعد التباعد االجتماعي بها
أمرا ً يتسم بالصعوبة ،مثل متاجر البقالة والصيدليات.

للمزيد من المعلومات حول كوفيد19-
تشمل نشرات واقعية بلغات عديدة ،معلومات عن الصحة العقلية أثناء الوباء ،إرشادات بخصوص السالمة والصحة
باإلضافة إلى معلومات أخرى ،قم بزيارة صفحة النشرات الواقعية التابعة إلدارة ماساتشوستس للصحة العامة.

