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  Our Bridge كیفیة التعامل مع فیروس كوفید-19 (كورونا) وفقاً لقواعد

كافة المعلومات المتعلقة بفیروس فیروس كوفید-19 (كورونا) تم الحصول علیھا من ھیئة الصحة والخدمات البشریة في والیة 
كارولینا الشمالیة ومنظمة الصحة العالمیة 

سأعتني بنفسي... 

اغسل یدیك باستمرار خاصة عند الخروج من المنزل أو مالمسة بعض األسطح مثل مقابض ●
األبواب. یمكنك استعمال مطھرات األیدي في حالة عدم توافر فرصة لغسلھا بالماء والصابون. 

تناول كمیات كبیرة من الماء والفیتامینات إذا كانت متاحة لدیك. ●
علیك اتباع ممارسات التباعد االجتماعي-ابتعد عن التواجد في أماكن مزدحمة بقدر المستطاع. ●

وتجنب الخروج في األماكن العامة متى كان ھذا في استطاعتك. 
إذا كنت مضطراً للتواجد في أماكن مزدحمة، یُرجى الحفاظ على مسافة 3 أقدام على األقل فاصلة ●

بینك وبین اآلخرین. 
إذا كنت تعاني من الحمى والكحة وصعوبة في التنفس، من فضلك یرجى التوجھ فوراً إلى أقرب ●

مركز رعایة طبیة. فھذه من أعراض فیروس كوفید-19. 
إذا كنت بحاجة للمساعدة، ال تتردد في طلبھا! فھناك العدید من األشخاص على مستوى المجتمع ●

المحلي قائمون على جمع المستلزمات والمواد الغذائیة وتقدمیھا لمن یحتاجھا. إذا كانت لعائلتك حاجة 
أو تساؤل ما أو بحاجة للمساعدة، من فضلك یرجى التواصل مع الموارد المدرجة أدناه. 

تجنب مالمسة الوجھ والعینین والفم واألنف. ●
على الرغم من أھمیة الخروج من المنزل واستنشاق ھواء طلق أو ممارسة ریاضة المشي، إال أنھ ●

یتوجب علیك تجنب األماكن العامة مثل المالعب حیث تزداد احتمالیة تواجد وتكاثر الجراثیم 
والفیروسات بقوة. 

سأعتني باآلخرین... 

إذا شعرت بأنك لست على ما یرام، یتوجب علیك عزل نفسك واالبتعاد عن اآلخرین بقدر المستطاع، ●
وتذكر أن ھذا ال یعني أنك مصاب بفیروس كورونا. فحساسیة الجیوب األنفیة ونزالت البرد المعتادة 

وغیرھا من األمراض تشترك في نفس األعراض، فال داعي للقلق إال إذا ظھرت علیك أعراض 
فیروس كورونا. 

عند العطس والكحة قم بتغطیة الفم بباطن مرفقك من الداخل. ●
الزم منزلك بقدر المستطاع حتى وإن لم تظھر علیك أیة أعراض. ●
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سأعتني ببیئتي... 

قم بتنظیف وتطھیر األسطح واألدوات المعرضة للمس بشكل متكرر. ●
حتى وإن لم تشعر باإلعیاء أو تظھر علیك أعراض المرض، قد تكون حامالً للفیروس على یدیك أو ●

في مالبسك. لذا، یتوجب علیك االلتزام بالبقاء في المنزل حتى ال تكون سبب في انتشاره في محیط 
مجتمعك المحلي. 

حقائق عن فیروس كوفید-19: 

ال تحمل الحیوانات فیروس كوفید-19. ●
ال یحمل البعوض فیروس كوفید-19. ●
ستظل مدارس شارلوت – مكلنبورغ مغلقة حتى الخامس عشر من شھر مایو. ●
ارتداء الكمامات ال یحمیك من اإلصابة بفیروس كوفید-19 وإنما یتوجب ارتدائھا على المرضى ●

والمصابین لمنع انتشار أي مرض. 
كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة ھم األكثر عرضة لمضاعفات فیروس كوفید-19 الخطیرة. ●
قد یكون الشباب وصغار السن حاملون لفیروس كوفید-19 دون أن تظھر علیھم أیة أعراض أو ●

المعاناة من أیة مضاعفات أو مرض. 
یستطیع فیروس كوفید-19 البقاء على مقابض األبواب والمقابض والمنضدات لعدة أیام. ●
ال یوجد حالیاً أیة معدات منزلیة للكشف عن فیروس كوفید-19. ابتعد عن الوقوع فریسة ألیة ●

محاوالت احتیال. 
●

موارد وكالة مدارس شارلوت التعلیمیة – إذا كنت بحاجة للمساعدة في الحصول على المساعدات أو التقدم 
بطلب الحصول علیھا ألي من مواردنا، من فضلك یرجي التواصل مع اآلنسة. سلمى على رقم ھاتف 

 .980-348-5398

تغذیة األطفال ●

تقدم مدارس شارلوت – مكلنبورغ وجبات غداء مجانیة للجمیع ممن ھم بعمر الثامنة عشر ●
وأقل – من فضلك انظر إلى مواقع استالم الوجبات أدناه. إذا كنت غیر قادر على استالم 

الوجبات، تقدم منظمة ourBRIDGE for KIDS بمساعدة المتطوعین خدمة توصیل 
الوجبات. وإذا كنت من القاطنین بمنطقة سیل بوت باي أو كونتري كلب أو سبانیش كورتر، 
سیقوم فریق عمل منظمتنا بتوصیل الوجبات إلى الحي السكني الخاص بك كل یوم في الفترة 

بین 11:30 صباحاً و1:30 ظھراً، لذا من فضلك یرجى انتظار السیارات الحاملة لشعار 
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مدارس شارلوت – مكلنبورغ (CMS) و ourBRIDGEمع فریق المتطوعین الممیزین 

 .ourBRIDGE بتیشیرت علیھا شعار
یقدم Deli St Cafe (دیلي سانت كافیھ) وجبات غداء مجانیة لألطفال من اإلثنین إلى ●

الجمعة في الفترة من الساعة 10:00 صباحاً – 2:00 ظھراً. وال یمكن استالمھا إال من 
خالل موقع الكافیھ في Central Ave 2801. یمكنك االتصال وطلب التواصل مع سیندي 

على رقم ھاتف (980)6132-819 للتحدث باللغة اإلسبانیة. 
الطعام  ●

بنك الطعام Second Harvest (ساكند ھارفیست) في مترولینا (یمكن إجراء طلبات اإلحاالت عبر 
الھاتف) 

 B Spratt St.-500
 Charlotte, NC 28206

9639-375 (704)   أو (704) 376-1785 

Loaves and Fishes (لوفز اند فیشیز) (من فضلك یرجى التواصل مع اآلنسة. سلمى لطلبات •
اإلحالة) 

                        648 Griffith Rd Suite B
            Charlotte, NC 28217

            (704) 523-4333

إذا كانت عائلتك غیر قادرة على توفیر الطعام وبحاجة للمساعدة، یرجى التواصل مع اآلنسة سلمى على 
البرید اإللكتروني salma@joinourbridge.org وسنبذل قصارى جھدنا لتوصیل صنادیق الرعایة إلى 

منزلك. 
البطالة – إذا كان لدیك رقم ضمان اجتماعي وقد أصبحت عاطالً عن العمل أو تم تقلیص عدد ●

ساعات عملك، یمكنك التقدم بطلب الحصول على إعانات البطالة دون أن تضطر لالنتظار. یمكنك 
https://des.nc.gov/ التقدم بطلب الحصول على ھذه اإلعانات من خالل الموقع اإللكتروني

apply-unemployment وستجد نموذج الطلب متاحاً بعدة لغات! إذا كنت من الحاملین لتصریح 
العمل، فأنت من المستحقین إلعانات البطالة. 

● [The Coronavirus Care Fund (CCF)] یقدم صندوق رعایة المتضررین من فیروس كورونا
مساعدة تقدر بقیمة 400 دوالر للمساعدة الطارئة للمؤھلین للحصول علیھا من العاملین بالرعایة المنزلیة 

والمربیات والعاملین في المساعدة المنزلیة ممن یواجھون صعوبات مالیة ناجمة عن انتشار فیروس كورونا. 
ویھدف الصندوق من تقدیم ھذه الخدمة مساعدتك على البقاء في المنزل والحفاظ على أمنك وسالمتك في 

فترة انتشار الوباء. 

mailto:salma@joinourbridge.org
https://des.nc.gov/apply-unemployment
https://des.nc.gov/apply-unemployment
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○ /https://membership.domesticworkers.org/coronavirus-care-fund

الموارد المالیة ●
لن تقوم محكمات والیة كارولینا الشمالیة من تطبیق إشعارات اإلخالء أو حبس الرھن في ○

ھذه الفترة. 
لن یتم قطع خدمات الماء والكھرباء والغاز أثناء ھذه الفترة، ویمكنك تأجیل الدفع ولكنھ ○

سیضاف إلى الفواتیر المجمعة. 

مساعدة عائالت العاملین في المطاعم  ●
إذا كان ھناك فرد في عائلتك من العاملین في المطاعم وقد فقدوا وظیفتھم أو تم تقلیص عدد ساعات 

عملھم، یمكنھم الحصول على مساعدة مالیة. من فضلك اطلع على ھذه الموارد. وإذا كنت بحاجة 
للمساعدة في تقدیم الطلب، برجاء التواصل مع اآلنسة سلمى على البرید اإللكتروني 

Salma@joinourBRIDGE.org أو رقم ھاتف 980-348-5398 
 

 /https://coregives.org 

https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-
community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-

 relief-fund
  

 /https://rocunited.org/relief  

الموارد الطبیة ●
رقم ھاتف ھیئة الصحة العامة لمقاطعة مكلنبورغ 980-314-9400 ○
إذا لم تكن مسجالً لدى أحد مقدمي خدمات التأمین الصحي ولكنك تشعر بالحاجة إلى ○

الخضوع لالختبار/ طلب المساعدة الطبیة من فضلك اتبع الخطوات التالیة: 
.i (FQCH) ًاتصل بأقرب مركز صحي مؤھل فیدرالیا

یمكنك العثور علیھ من خالل البحث في الرابط التالي. -
 /https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-center
إذا شعرت أنھ ربما قد تكون مصاباً بفیروس كوفید-19، تأكد من إبالغھم بھذا أثناء 
االتصال الھاتفي لحجز موعد للكشف. مراكز الرعایة الصحیة المؤھلة فیدرالیاً ھي 

مراكز صحیة مجتمعیة تتلقى تمویالً فیدرالیاً لتقدیم الخدمات الطبیة للمجتمعات 
المحلیة في كل والیة. 

https://membership.domesticworkers.org/coronavirus-care-fund/
mailto:Salma@joinourBRIDGE.org
https://coregives.org/
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-relief-fund
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-relief-fund
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-relief-fund
https://rocunited.org/relief/
https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-center/
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.ii إذا لم تكن قادراً على الذھاب للمساعدة الطبیة في إحدى مراكز الرعایة الصحیة

المؤھلة فیدرالیاً، اتصل بھیئة الصحة المحلیة الخاصة بوالیتك، وستجد المساعدة 
الطبیة متاحة أیضاً من خالل العیادات المجانیة والخیریة. 

.iii إذا واجھتك حالة طبیة طارئة، اتصل على رقم 911 أو اتصل مسبقاً ثم توجھ إلى
غرفة الطوارئ. 

موارد الرعایة النفسیة والعقلیة ●
قد یساعدك االعتناء بنفسك وأصدقائك وعائلتك على التكیف مع التوتر والقلق. كما أن مساعدة اآلخرین في التكیف مع 

التوتر والقلق یجعل المجتمع برمتھ أقوى وأفضل. 

ما یمكنك فعلھ لدعم نفسیتك: 

خذ قسط من الراحة من مشاھدة أو قراءة أو االستماع إلى األخبار وھذا یتضمن وسائل التواصل االجتماعي. ●
فمتابعة تحدیثات وأخبار وباء فیروس كوفید-19 بصورة مستمرة مراراً وتكرراً قد یصیبك بالحزن 

واالزعاج. 
اعتِن بصحتك الجسدیة. تنفس بعمق ومارس بعض تمرینات التمدد أو مارس ریاضة التأمل. ●
حاول أن تتناول غذاًء صحیاً ووجبات متوازنة مع ممارسة الریاضة بانتظام والحصول على ساعات نوم ●

كافیة. 
امنح نفسك بعض الوقت لالسترخاء. وحاول أن تقوم ببعض النشاطات األخرى التي تستمتع بھا. ●
تواصل مع اآلخرین. تحدث مع األشخاص الذین تثق بھم حول ما یقلقك وما تشعر بھ. ●

خدمات المقاطعة/ الحكومیة ●
الخدمات االجتماعیة ○

على الرغم من أن ھیئة الخدمات االجتماعیة مغلقة مؤقتاً وغیر ▪
متاحة لخدمة الجماھیر. إال أنھا الزالت تقدم كافة خدماتھا عبر 

الھاتف والبرید واإلنترنت. إذا كنت ترغب في تقدیم طلب للحصول 
على المساعدات االجتماعیة، یرجى االتصال على رقم ھاتف 
3000-336-704 للتقدم بالطلب ھاتفیاً. ویمكنك أیضاً التقدم 

لالشتراك في عدة برامج عن طریق اإلنترنت عبر الموقع 
اإللكتروني 

  .https://epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do

■ 301 Billingsley Road,) إذا كنت بحاجة لتسلیم وثائق ورقیة في المكتب
Charlotte)، من فضلك قم بوضعھا في الصندوق الرمادي في منطقة موقف 

https://epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do
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السیارات. وإذا توجھت للمكتب لوجود موعد نھائي أو للحصول على موعد، لن 

نقوم بقطع المساعدات المالیة أو فرض أي عقوبات علیك. أما إذا كنت ترغب في 
التقدم بطلب طعن، یمكنك القیام بھذا من خالل االتصال على رقم ھاتف 

3000-336-704. وإذا كنت ترغب في اإلبالغ عن تغییر ما، من فضلك یرجى 
االتصال على 3000-336-704. إذا كان لدیك حالة طارئة، تأكد من ذكرھا أثناء 

االتصال وعدم غفلھا. 

المعونة الطبیة للبالغین والعائلة واألطفال ○
■ePASS (https:// على العمالء التقدم بطلب إلیكتروني عبر تطبیق

(www.nc.gov/services/e-pass. بعد تقدیم الطلب إلكترونیاً، سیقوم أحد 
موظفي نظام دعم القرارات بالتواصل معك إلكمال المقابلة عبر الھاتف. إذا كنت 

بحاجة للمساعدة للحصول على أو التقدم بطلب إلى ھذه الموارد، من فضلك یرجى 
التواصل مع اآلنسة. سلمي على رقم ھاتف 980-348-5398. 

شركة موارد رعایة الطفل ○
سیظل المكتب مفتوحاً خالل ھذه الفترة ولكن مع تقلیص عدد العاملین. من فضلك ■

یرجى االتصال على الرقم الرئیسي 6697-376-704 لطلب المساعدة في الحصول 
على مساعدات رعایة الطفل. 

النقل ●
أصبحت اآلن حافالت مدارس شارلوت مجانیة. ولكن یُرجى استخدام ھذه الخدمة فقط عند ○

الضرورة لتجنب نشر الفیروس، باإلضافة إلى التأكد من غسل الیدین قبل وبعد استخدامھا. 

إمكانیة استخدام الكمبیوتر/ اإلنترنت ●
متاح للعمالء إمكانیة استخدام الخدمات بال مقابل لمدة 60 یوم (مع رسوم تركیب مخفضة!)، اتصل ○

على رقم (833) 267-6094 لمزید من المعلومات. 
تقدم شركة Charter Communications (شارتر لالتصاالت) م شبكة بنطاق ترددي عریض ○

وخدمة واي فاي مجاناً لعائالت األطفال في أعمار دراسیة من الحضانة إلى الصف الثاني عشر أو 
الكلیة من المالزمین لمنازلھم بسبب انتشار فیروس كورونا. 

سیقوم المعلمون بالتواصل قریباً لتوضیح خطة التعلیم عن بعد الخاصة بھم، من فضلك تأكد من ○
تسجیل بیانات التواصل الخاصة بك بشكل صحیح في المدرسة. والحظ أن نظام التعلیم عن بعد 

یختلف وفقاً للصف الدراسي والمدرسة. من فضلك اتبع تعلیمات وتوجیھات معلمي أطفالك. 

معلومات حول قاعدة المسؤولیة المجتمعیة خالل ھذه الفترة ●

https://www.nc.gov/services/e-pass
https://www.nc.gov/services/e-pass
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○https://www.ncjustice.org/wp-content/uploads/2018/12/SPAN-NCJC-

coronavirus-and-immigrants-version-evening-March-18-2.pdf


