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دليل الموارد الخاصة بمرض كوفيد19-
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البرامج الحكومية من نطاق متطلبات االستحقاق لديها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .لالطالع على قائمة برامج الوالية التي قد تكون
مستحقًا لها كاملة ،امأل هذا االستبيان الموجود على موقع  .Washington Connectionإذا كنت تبحث عن خدمة بعينها ،فحدد واحدًا من
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البطال

إذا أصبحت عاطالً عن العمل خالل جائحة فيروس كورونا المستجد ،فإن أسرع طريقة للتقدم للحصول على إعانات البطالة هي التقديم عن
طريق الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة األمان الوظيفي ( WA Employment Security Departmentإدارة األمان الوظيفي في والية
واشنطن) .إذا فقدت عملك بسبب كوفيد ،19-فقد تكون مستحقًا لتلك اإلعانات ،حتى إذا كنت تدير عمالً مستقالً أو لم تعمل عدد ساعات العمل
المطلوبة عادةً وقدرها  680ساعة .يشمل ذلك العاملين في شركتي  Lyftو .Uberإضافةً إلى ذلك ،فقد تم إلغاء أسبوع االنتظار المعتاد قبل
استالم إعانات البطالة .فضالً عن ذلك ،أضافت حزمة ( Coronavirus Stimulusحزمة عالوة فيروس كورونا الفيدرالية) مبلغ  600دوالر
أمريكي إلى كل قسط إعانة بطالة أسبوعي يتم تقديمه حتى  31يوليو.
قبل التقديم لطلب اإلعانة ،يجب التأكد من تجهيز هذه المعلومات (:)ESDWA
• أرقام الضمان االجتماعي .تحتم القوانين الفيدرالية تقديم هذه المعلومات من أجل الحصول على اإلعانات.
• اسم وعنوان آخر جهة عمل كنت تعمل لصالحها ،بغض النظر عن طول المدة التي عملتها في تلك الجهة أو نوع العمل الذي قدمته
بها.
• تاريخ آخر يوم عمل لك لدى آخر جهة عمل عملت بها .لن يقبل النظام أي تاريخ في المستقبل .إذا كنت ال تزال تعمل ،فيمكنك
استخدام تاريخ يوم تقديم طلب اإلعانة.
• أسماء وعناوين جميع جهات العمل األخرى التي عملت بها على مدى آخر عامين .يجب ذكر جميع جهات العمل التي عملت بها
على مدى العامين الماضيين .في استمارة الطلب اإللكترونية ،توجد مساحة مخصصة لتدوين ما يصل إلى  16جهة عمل .إذا كنت
قد عملت لصالح أكثر من  16جهة عمل على مدى العامين الماضيين ،فيجب عليك تقديم دعواك من خالل االتصال بمركز
الدعاوى.
• تاريخ العمل لصالح كل جهة من تلك الجهات .استخدم أفضل تقدير تراه مناسبًا إذا كنت ال تتذكر التواريخ بدقة .يجب عليك إبالغنا
بهذه المعلومات ألن جهات العمل ال تقوم بذلك .وإنما يقدمون لنا تقارير حول األجور وساعات العمل فقط.
• إذا كنت تعمل عادةً من خالل اتحاد :اسم االتحاد الذي تنتمي إليه ورقمه المحلي.
• إذا كنت قد أديت الخدمة العسكرية خالل العامين الماضيين :استمارة  ،DD214أي نسخة عضو ،من  2إلى .8
• إذا كنت موظفًا فيدراليًا على مدى العامين الماضيين :نموذج  - )Standard Form 8 ((SF8النموذج القياسي رقم  -- )8إشعار
إلى الموظفين الفيدراليين بتأمين البطالة (،)Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance
ونموذج  - )Standard Form 50 ((SF50النموذج القياسي رقم  -- )50أما إشعار ( Notice of Personnel Actionإشعار
باإلجراء المطلوب من العاملين) ،فليس مطلوبًا ،ولكنه سيساهم في تسريع النظر في دعواك.
• إذا لم تكن مواطنًا أمريك ًيا :رقم تسجيل األجانب الذي أصدرته لك خدمات الهجرة والمواطنة في الواليات المتحدة (.)USCIS
دعم إضافي ،فإن فريق
بمجرد تجهيز تلك المعلومات ،يمكنك التقديم هنا )/https://secure.esd.wa.gov/home( .إذا كنت بحاجة إلى ٍ
مشروع ( Unemployment Law Projectمشروع قانون البطالة) يقدم المساعدة القانونية مجانًا .يمكنك زيارة موقعهم اإللكتروني
لالطالع على المزيد من المعلومات أو االتصال بهم على الرقم  .9178-441-206خدمة الترجمة الفورية متاحة مجانًا لجميع اللغات.
()/http://unemploymentlawproject.org/covid-19
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اإلسكان
الرهن العقاري واإليجار
إذا كنت غير قادر على دفع اإليجار أو الرهن العقاري المطلوب منك هذا الشهر بسبب تفشي الجائحة ،فاتصل بمالك العقار أو مقدم القرض
على الفور .فالكثير من مقدمي القروض يرجئون موعد سداد القروض ألصحاب العقارات.
وقف عمليات إخالء العقارات  -دعا المحافظ إنسلي إلى إيقاف عمليات إخالء العقارات على مستوى الوالية حتى  17من أبريل ،وهذا يعني
أنه ال يمكن إخراجك من المنزل خالل هذا الوقت .ويمنع هذا القرار ،على وجه التحديد ،مالكي العقارات من إرسال إخطار بمهلة لمدة 20
يو ًما لإلخالء ،ما لم يكن ذلك "ضروريًا للحفاظ على صحة وسالمة المستأجرين أو غيرهم من األشخاص ".كما ال يمكن لمالكي العقارات
وأخيرا ،يحظر تطبيق القوانين المتعلقة بتنفيذ أوامر إخالء العقارات( .مكتب الحاكم)
مقاضاتك بسبب عجزك عن دفع اإليجار.
ً
إذا كنت بحاجة للمساعدة فيما يتعلق بوضع السكن ،فهناك مجموعة من المؤسسات التي يمكنها مساعدتك.
•

)Catholic Community Services - (206) 323-6336 - (https://ccsww.org/get-help/housing/

•

El Centro De La Raza - (206) 329-0786 - (http://www.elcentrodelaraza.org/get-help/housing)economic-development/

•

)Washington Homeownership Hotline - (877) 894-4663 -. (https://dfi.wa.gov/homeownership

•

Saint Vincent de Paul Financial Assistance - (206) 767-6449 - (https://svdpseattle.org/get)help/online-help-request-form/

•

)World Relief Seattle - (253) 277-1121 - (https://worldreliefseattle.org/

•

الت
 Men’s homeless shelterالعمل يف مدن  Kentو Rentonو .Federal Wayنظرة متعمقة يف الخدمات اإليوائية ي)(https://ccsww.org/get-help/shelter-homeless-services/تقدمها Catholic Community Services SKC
(253) 854-0077 Shelter services

•

King County Women’s Winter shelter - YWCA Angeline’s 2030 3rd Ave Seattle (between Lenora and
ً
ً
ً
Virginia).تقوم النساء بالتسجيل ف مركز اإلحالة الخاص بالنساء ً
مساء،
مساء .بعد الساعة 9
مساء إىل 9
يوميا من الساعة 6
ي
اتصل بالرقم (.8650-436 )206
تفضل بالزيارة أو
ي
ي

•

ً
الت ال تعول أطفال at 16003 14th Ave SW, Lake Burien
Hospitality Houseيخدم المركز المرأة رغي الميوجة ي
Presbyterian Church. Screenings at (206) 242-1860

•

ئ
ئ
المالج الليلية لألرس) للنساء واألطفال (425) 277-،S Grady Way- P2 1055
مالج اليوم الواحد (بعض
REACH Centerً
ً
االثني إىل الجمعة .توفر مؤسسة REACH
 ، 7594ملجأ ليوم واحد فقط يبدأ من الساعة  8مساء إىل الخامسة مساء ،من
ر
الوجبات والمالبس ومرافق خدمات غسيل المالبس واالستحمام.

•

 Youth Housing Connection for Homeless Young Adults 18-25المواعيد الشخصية تتم يف العديد من الهيئاتبحسب اليوم والوقت ،اتصل بالرقم ( 5796-328 )206لالطالع عل المعلومات.

•

ر
غي صالحة للسكت ،يمكنهم االتصال عل
الت تعيش يف أماكن ر
Family Housing Connectionبالنسبة إىل األرس المشدة ي
ً
الرقم  1-1-2أو  .4636-621-800-1يجب أن تكون تلك األرس ر
مشدة فعليا يف الشوارع أو يف سيارات .أما المقيمون يف الفنادق
الصغية أو الذين يقيمون ً
مؤهلي لإلعانة.
غي
ر
معا يف مسكن واحد ،فإنهم ر
ر
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•

لتوفي المأوىّ .
تغيي
 Tent Cities - Seattle (206) 399-0412مطالبةمخيمات بإدارة ذاتية للرجال ،والنساء ،واألزواج .ر
ر
المواقع.

•

Safe Parking- Compass Housing
ً
ن
حاليا؟ → اتحاد المستأجرين (206) 723-0500
يمكنن الحصول عىل مساعدة للتعامل مع مالك العقار الذي أقيم فيه
أين
ي
أتصل لطلب المساعدة؟ → 2-1-1
يتم
إخالئ من العقار  -فماذا يجب أن أفعل /بمن ِ
ي
إسكان الطوارئ /مساكن مؤقتة
YMCA (shelter) 206-461-4882
ن
المساعدة يف االستئجار
Hope Line 425-869-6000
Hope link (Eastside) 425-943-7555
Solid Ground Tenant Services 206-694-6767
Community Information 206-461-3200
Housing & Essential Needs Programs 206-328-5755
King County Crisis Clinic 1800-621-4636 or 206-461-3222
Supportive Services for Veteran Families 206-545-2344
Catholic Community Services 206-323-6336
يمكنك االطالع على قائمة تفصيلية بالموارد المتوفرة في مدينة  Seattleهنا ). (https://tinyurl.com/uopjdql
يمكنك االطالع على قائمة تفصيلية بالموارد المتوفرة في الوالية هنا ). (https://tinyurl.com/w4anaa5
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المرافق
طالب المحافظ إنسلي جميع المرافق العامة في والية  Washingtonبإيقاف تطبيق تعريفة المتأخرين عن السداد خالل فترة الطوارئ هذه،
وإلغاء رسوم التأخير في الدفع للعمالء الذين خسروا عملهم ،أو تقديم خطط سداد للعمالء ،وتوسيع نطاق برامج المساعدة في سداد الفواتير
للعمالء الذين تضرروا على الصعيد االقتصادي بسبب تلك الحالة الطارئة.
المرافق
•

•

•

•

 Snohomish Public Utility Districtلن تفصل الشركة الخدمة عن العمالء خالل هذه الفترة .لمزيد من المعلومات ،اتصل
بخدمة العمالء على الرقم  1000-783-425أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني هنا.
()https://www.snopud.com/Safety/covid19.ashx?p=3792
 Puget Sound Energyلن تفصل الشركة الخد مة عن العمالء ،كما ألغت رسوم التأخير في سداد الفواتير ،ولديها نافذة مساعدة
مالية جديدة للعمالء من منخفضي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط هناhttps://www.pse.com/pages/bill-and-( .
)weatherization-assistance
 )Seattle Public Utilities (SPUو )Seattle City Light (SCLتقدم الشركتان خطط سداد آجلة .سوف تستمر خدمات
قادرا على الدفع .يمكن للعمالء في شريحة المنازل االشتراك في
المرافق في مدينة  Seattleطوال أزمة كوفيد 19-حتى إذا لم تكن ً
خطط سداد آجلة مع شركتي  SPUأو  SCLعن طريق االتصال على الرقم  3000-684-206أو إرسال بريد إلكتروني إلى
.seattle.gov/utilities/about-us/email-question
 -Tacoma Public Utilitiesطلب مجلس المدينة من مرافق الماء والصرف الصحي وصرف مياه األمطار والنفايات الصلبة
تأجيل قطع الخدمة لعدم سداد الرسوم .كما وافق المجلس على إنشاء شركة  Tacoma Public Utilitiesبرنامج المساعدة في
حاالت الطوارئ ( )Emergency Assistance Programللسماح بتقديم المساعدة للمزيد من األسر .تفضل بزيارة هذه الصفحة
للتحقق مما إذا كانت تنطبق عليك الشروط ،وتقدم لالنضمام إلى البرنامج.
()/https://www.mytpu.org/emergencyassistance

اإلنترنت (الشبكة واسعة النطاق و)Wi-Fi
•  - Comcastتقدم شركة  Comcastلعمالء برنامج  Internet Essentialsالجدد الخدمة مجانًا لمدة شهرين .سوف تتلقى
مجموعة أدوات سهلة التركيب تشمل مودم كابل وجهاز توجيه  .Wi-Fiيمكنك االطالع على المزيد من المعلومات هنا.
•  -Xfinity Hotspotsلمدة  60يو ًما ،ستتوفر نقاط اتصال بشبكة  Xfinity Wi-Fiمجانًا للجميع ،بما في ذلك غير المشتركين في
شبكة  .Xfinityسوف يحصل جميع العمالء على ميزة الوصول غير المحدود للبيانات مجانًا ،وبدون رسوم مؤجلة أو فصل للخدمة
طالما اتصل العميل بشركة  Comcastلتوضيح الوضع.
•  - CenturyLinkألغت شركة  CenturyLinkرسوم التأخير في السداد ،مع تقديم ميزة الوصول غير المحدود إلى البيانات
لعمالئها مع عدم فصل الخدمة عند عدم الدفع لمدة  60يو ًما.
•  -AT&Tتقدم شركة  AT&Tنقاط اتصال بشبكة  WIFIمجانًا ،مع إلغاء رسوم التأخير في الدفع وعدم فصل الخدمة عند عدم السداد
لمدة  60يو ًما .وعلى غرار شركة  ،Comcastأتاحت شركة  AT&Tإمكانية الوصول المجاني إلى نقاط االتصال بشبكة Wi-Fi
العامة الخاصة بها .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتلقى عمالؤها من المستفيدين من خدمة اإلنترنت المنزلي عبر الخط األرضي وعمالء
اإلنترنت عبر الشبكات الالسلكية إمكانية الوصول غير المحدود إلى بيانات اإلنترنت.
•  -Verizonتقدم شركة  Verizonنقاط اتصال بشبكة  WIFIمجانًا ،مع إلغاء رسوم التأخير في الدفع وعدم فصل الخدمة عند عدم
السداد لمدة  60يو ًما.
•  -T-Mobileتقدم شركة  T-Mobileميزة الوصول غير المحدود إلى بيانات اإلنترنت لجميع عمالئها الحاليين المشتركين في
خطط االتصال بالبيانات على مدى  60يو ًما القادمة .كما أنها ستتيح إمكانية االتصال بالبيانات لمستخدمي نقاط االتصال بالهواتف
المحمولة.
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المساعدات النقدية
برنامج  )Temporary Assistance for Needy Families (TANFيقدّم مساعدات نقدية وطبية مؤقتة لألسر المحتاجة لذلك .قد يكون
الالجئون والمهاجرون مؤهلين للحصول على مساعدات  TANFإذا كانت تنطبق عليهم شروط البرنامج .كما خفف الحاكم شروط استحقاق
االنضمام إلى برنامج  Family Emergency Assistance Programليشمل األسر غير ال ُمعيلة( .إدارة الخدمات االجتماعية والصحية
")"DSHS
يجب أن تكون الموارد المالية لألسرة قدرها  6000دوالر أمريكي أو أقل حتى تكون مستحقة للحصول على مساعدات برنامج .TANF
تتضمن الموارد بعض األمور مثل:
• حسابات جارية وحسابات ادخار
• أسهم أو سندات أو صناديق االستثمار المشتركة
• سيارة تتجاوز قيمتها  10000دوالر أمريكي
لمعرفة ما إذا كنت مستحقًا أم ال ،عليك أوالً ملء استبيان التحقق .وبعد ذلك ،من أجل التقديم يجب عليك ملء االستمارة .يستغرق ملء
االستمارة حوالي  60دقيقة ،وقد يستغرق التحقق من أحقيتك لالنضمام من  45-30يو ًما .يمكن التقديم في العديد من البرامج في نفس الوقت.
استبيان التحققhttps://tinyurl.com/v2tlx83 :
الطلبhttps://tinyurl.com/tuhfsgn :
إذا كنت ترغب في ملء االستمارة بلغة مختلفة ،يمكنك تنزيل االستمارة باللغة التي تفضلهاhttps://www.dshs.wa.gov/office-of-( .
the-secretary/forms?field_number
_)=value=14-001&title
برامج المساعدات النقدية المجتمعية
•  -National Domestic Workers Alliance Fundإذا كنت تعمل في مجال الخدمات المنزلية (مثل العاملين في العناية
بالمنزل و/أو مجالسة األطفال و/أو تنظيف المنزل) ،فمن الممكن أن تكون مستحقًا للحصول على  400دوالر أمريكي كمساعدة
نقدية من هذا الصندوق .يمكنك التقديم هنا : https://membership.domesticworkers.org/coronavirus -care-fund/
•

 -One Fair Way Emergency Fundإذا كنت تعمل في مجال الخدمات ،فيمكنك الحصول على منحة نقدية من هذا الصندوق .
You can apply here: https://ofwemergencyfund.org/help

•

 COVID-19 Financial Solidarityإذا كان لديك حساب على  PayPalأو  Venmoأو  ،CashAppفيمكنك طلب المساعدةباستخدام هذا النموذج.https://tinyurl.com/tw9karv :.يقترح المنظم طلب مبلغ أقل من  500دوالر أمريكي لمساعدتك في
تحقيق هدفك.

صندوق  -The Plate Fundمساعدات مالية للعاملين في المطاعم أو خدمات توفير الطعام يمكن للمقيمين في مقاطعة  ،King Countyالذين
تم تقليل ساعات عملهم أو تسريحهم من العمل نتيجة ألزمة كوفيد 19-التقديم ،ويشمل ذلك عمال غسل الصحون والطهاة والخدم ومقدمي
الطلبات للزبائن والعاملين على عربات الطعام وفي المقاهي .يجب على األشخاص الذين يحصلون على دعم من الحكومة عدم التقديم حتى
احتياجا الحصول على تلك المساعدات النقدية الطارئة
يتسنى لغيرهم من األشخاص األكثر
ً
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المساعدات الغذائية
 COVID-19 Mutual Aid Solidarity Networkإذا كنت بحاجة إلى الطعام أو غيره من المستلزمات الغذائية ،وتقيم في منطقة ،Seattleفامأل النموذج موض ًحا الموارد التي تحتاج إليها لتوصيلها إلى باب منزلك .يمكنهم تغطية احتياجاتك من مستلزمات البقالة بتكلفة
دوالرا أمريكيًا). (https://tinyurl.com/whspv2n
تصل حتى 50
ً
 -COVID-19 South King County and Eastside Mutual Aidإذا كنت بحاجة إلى الطعام أو غيره من المستلزمات ،وتقيم في
منطقة  South King Countyأو  ،the Eastsideفامأل النموذج موض ًحا الموارد التي تحتاج إلى توصيلها إلى باب منزلك .يمكنك طلب
الدعم المادي لشراء مستلزمات البقالة إذا كنت بحاجة إلى ذلك(https://tinyurl.com/ud8955o) .
الدعم الغذائي لطالب المدارس الحكومية
بالرغم من إغالق المدارس ،فإن العديد من المناطق التعليمية على مستوى مقاطعة  King Countyتوزع الوجبات الغذائية على طالبها على
مدار األسبوع .يمكن لألسر المعيلة للطالب المسجلين في مدارس المقاطعة المشاركة في ذلك البرنامج .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
للمنطقة التعليمية المحلية لالطالع على أماكن تقديم الوجبات.
 FEEST Seattleمستلزمات البقالة مجانًا لألسر ال ُمعيلة للطالب المسجلين بمدارس FEEST
يمكن لألسر ال ُمعيلة للطالب المسجلين في مدارس  Chief Sealthو Evergreenو Rainier Beachو Tyee Highطلب الحصول على
مستلزمات البقالة مجانًا وتوصيلها إلى منازلهم .كل ما عليك فعله هو ملء نموذج إلكتروني بقائمة مستلزمات التسوق الخاصة بك ،ومعلومات
التواصل معك ،والموعد الذي تريد استالم تلك المستلزمات فيه .تفضل بزيارة هذا الرابط لطلب مستلزمات البقالة:
https://www.feestseattle.org/grocery-delivery-for-feest-families/
الدعم الغذائي من مؤسسة  WA-BLOCلمجتمع Rainier Beach
ظهرا إلى
تقدم مؤسسة  WA-BLOCوجبات غذاء ساخنة مجانية للطالب في مجتمع  Rainier Beachكل ثالثاء وخميس من الساعة 1:00
ً
عصرا في ساحة مركز  Rainier Beach Communityطوال فترة إغالق المدارس .يمكنك االطالع على مزيد من
الساعة 3:00
ً
المعلومات على صفحة  WA-BLOCعلى الفيسبوك(https://www.facebook.com/pg/wabloc/posts/?ref=page_internal ) .
سوق Northwest Harvest SODO Community Market
يقدم سوق  Northwest Harvest SODO Community Marketمنتجات زراعية معبأة وأطعمة جاهزة ومستلزمات البقالة التي يمكنك
مضطرا إلى دخول المبنى .وهذه السوق مفتوحة للجميع في أي عمر .تقع سوق
تخزينها دون الحاجة إلى الثالجة حتى باب المنزل .لست
ً
 SODOالمجتمعية في ضاحية  SODOفي مدينة  Seattleفي  ,th Ave S4 1915بالقرب من منعطف .th Ave S & S Holgate St4
لمزيد من المعلومات حول العنوان ووسائل المواصالت يمكنك االطالع عليها هنا: https://www.northwestharvest.org/sodo-
community-market
برنامج Meals on Wheels
يقدم برنامج  Meals on Wheelsوجبات مجانية حتى باب المنزل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم  60عا ًما وال يمكنهم الخروج من منازلهم.
إذا كان عمرك أقل من  ،60فيمكنك دفع  7دوالرات عن كل وجبة لتصل إلى باب منزلك .يمكنك التقديم على اإلنترنت هنا :
https://www.tfaforms.com/4734393
Food Lifeline
للعثور على أقرب بنك طعام إليك ،أدخِ ل الرمز البريدي الخاص بك هنا : https://foodlifeline.org/need-food/
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رعاية األطفال
مضطرا إلى العمل أثناء إغالق المدارس ،فهناك العديد من الموارد التي تقدمها WA Department of Social and Health
إذا كنت
ً
( Servicesإدارة الخدمات الصحية والمجتمعية في والية واشنطن) لرعاية األطفال.
برنامج  Child Care Awareهو برنامج مجهز لمساعدة األسر في العثور على أماكن لرعاية أطفالهم بالقرب من منازلهم و/أو أماكن
عملهم .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني أو اتصل على الرقم  1114-446-800للتواصل مع الفريق الذي سيساعدك في البحث عن مكان
بديل للعناية بطفلك(https://childcareawarewa.secure.force.com/providerupdate/CCAWAOnlineLookUp) .
يشمل برنامج  Families, Friends and Neighbor programفي الوالية ا ألجداد والعمات والخاالت واألعمام واألخوال وكبار السن
واإلخوة األكبر واألصدقاء والجيران وغيرهم ممن يساعد األسر عن طريق العناية باألطفال .قد تحصل بعض األسر على مساعدة لتدفع أجر
مقدمي الرعاية الذين استعانت بهم .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني أو اتصل بالرقم  4325-482-866لالطالع على المزيد من المعلومات.
)(https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning -childcare/ffn
خدمة اإلنترنت واسع النطاق المجاني للطالب  -لمساعدة الطالب في التواصل واستمرار الدراسة ،تقدم شركة  Alticeخدمة إنترنت واسع
النطاق مجانًا لجميع الطالب في جميع المراحل التعليمية والجامعة لمدة  60يو ًما .يمكنك التقديم هنا:
https://www.alticeusa.com/news/articles/feature/corporate/altice -usa-brings-free-broadband-k-12-andcollege-students-during-coronavirus-pandemic
ن ن
ن
ن
األساسيي يف مدينة  Seattleهنا.
للعاملي
يمكنك الحصول عىل نموذج رعاية األطفال يف حالة الطوارئ
ً
ً
ن
ومهتما بالحصول عىل خدمات رعاية األطفال نف حالة الطوارئ مجانا ،ر
ً
ً
في ىج
أساسيا تقيم أو تعمل يف مقاطعة King County
إذا كنت عامال
ي
ن
ن
االتصال ىبينامج  Child Care Awareيف مركز األرسة يف والية واشنطن عىل الرقم  1114-446-800-1الستيفاء االستمارة مع فريق العمل يف مركز
اختصاص الموارد عل توصيلك بمقدم الرعاية المناسب الحتياجات أرستك .يلزم تقديم اإلثباتات المتعلقة
األرسة .بعد استكمال االستمارة ،سيعمل
ي
بالوظيفة و/أو العنوان.
ر
رج مالحظة :لتشي ع إتمام العملية ،أرسل مستندات اإلثبات المطلوبة إىل .subsidy@childcare.org
ي ى
يكف تقديم صورة ألحد المستندات التالية:
مصادقة جهة العمل :يجب أن تشمل اسم الموظف وجهة العمل ،والعنوان
الفعل لمكان العمل .ي
ي
•
•
•

شارة تعريف العمل؛
ون من عنوان بالعمل يتضمن االسم أو ومعلومات االتصال بك يف سطر التوقيع؛
بريد إلكي ي
ً
بطاقة عمل أو كعب وصل تسديد أو جدول العمل عليه اسم الموظف واضحا.

ً
يجب أال يعود تاري خ إصدار تلك المستندات إىل ر
أكي من  3أشهر ،وأن تتضمن اسم الموظف ،وأال تكون مظروفا أو مراسالت شخصية .إذا كنت بال
ميلك ،ر
مأوى أو غي ذلك وال يمكنك تأكيد عنوان ن ن
في ىج إبالغنا وسنوفر لك وسيلة أخرى بديلة للتأكيد.
•
o
o
o

ً
قدم واحدا من المستندات التالية:
األرص)
فاتورة مرافق (الغاز ،الماء /النفايات ،اإلنارة/الكهرباء ،اشياك الكابل ،فاتورة التليفون
ي
تأمي الميل /المؤجر
ر
:
فواتي أخرى ،رخصة قيادة ،مستندات إعانة (،SSI ،DSHS
مختلفة
جهات
من
القائمة
هذه
ف
الواردة
المستندات
من
اثنان
أو
رهن
مستند
ر
ي
بنك ،تقاعد ،بيان بطاقة
حساب
كشف
(
ماىل
مستند
أو
،
)
ها
وغي
السيارة،
عل
تأمي
،
صح
(
تأمي
ر
كعب وصل تسديد ،ر
ر
وغيها) ،أو مستند ر
ي
ي
ي
ائتمان) أو خطاب من هيئة إسكان أو إيجار
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الموارد الخاصة بالمهاجرين غير الحاملين للوثائق الالزمة

إذا كنت من غير الموثقين ،فقد ال تكون مستحقًا للحصول على المساعدات الفيدرالية والمساعدات المقدمة من الوالية .وبالرغم من ذلك ،فهناك
موارد غير حكومية قد يمكنك االستعانة بها خالل هذه الفترة.
برامج المساعدات النقدية
إذا كنت تمر بضائقة مالية ،فهناك مجموعة من الصناديق التي يمكنك التقدم إليها.
•

 Betancourt Macias Family Emergency Fundيمكن ألي شخص ال يحمل الوثائق الالزمة التقديم إلى صناديق الهباتهنا : https://www.undocuscholars.com

•

 National Domestic Workers Allianceإذا كنت تعمل في مجال الخدمات المنزلية (مثل العاملين في العناية بالمنزل و/أومجالسة األطفال و/أو تنظيف المنزل) ،فمن الممكن أن تكون مستحقًا للحصول على  400دوالر أمريكي كمساعدة نقدية من هذا
الصندوق .يمكنك التقديم هناhttps://membership.domesticworkers.org/coronavirus -care-fund/ :

•

  -One Fair Way Emergency Fundإذا كنت تعمل في مجال الخدمات ،فقد تتمكن من الحصول على منحة نقدية من هذاالصندوق .يمكنك التقديم هناhttps://ofwemergencyfund.org/help :

•

 COVID-19 Financial Solidarityإذا كان لديك حساب على  PayPalأو  Venmoأو  ،CashAppفيمكنك طلب المساعدةباستخدام هذا النموذج .ثم سيضعك مسؤول التنسيق على قائمة االنتظار إلضافة اسمك إلى الجدول .كما يقترح أن تطلب مبلغًا أقل
من  500دوالر أمريكي لمساعدتك في تحقيق هدفك(https://tinyurl.com/tw9karv) .

•

إعانات تجديد حالة  - DACAيقدم مركز El Centro De La Razaإعانات لألشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مالي عند سداد
رسوم تجديد حالة  .DACAسيرسل المركز شي ًكا موج ًها بالكامل إلى ( Department of Homeland Securityوزارة األمن
الوطني) .قدم النموذج هنا: http://www.elcentrodelaraza.org/get-help/daca/?fbclid=IwAR3rhuFR-
XBXrEQ_DsuVPIZ8C-EUmYGZb4RFcBv7tiBr33KJbMMi4ePvORQ

•

صندوق إغاثة  COVID-19 Reliefللمسنين غير الموثقين في والية واشنطن  -سيتم فتح باب تقديم الطلبات في  8من أبريل،
ومن ال ُمتوقع أن يقوموا بتوزيع مساعدات تتراوح ما بين  500و 1500دوالر أمريكي لكل فرد .امأل هذا النموذج لالنضمام إلى
قائمة االنتظار : https://tinyurl.com/vh2c8k4
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تابع الموارد الخاصة بالمهاجرين غير الموثقين
التمتع بخدمات الرعاية الصحية
أوالً وقبل كل شيء — إذا كنت بحاجة إلى الرعاية ،فعليك زيارة الطبيب .حفا ً
ظا على سالمتك وسالمة المحيطين بك ،من المهم أن تكون
قادرا على الحصول على الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أعراض مرضية .وإليك بعض المعلومات المهمة التي يجب أال تغفل عنها:
ً
• إذا لم يكن لديك تأمين ،فيمكنك الخضوع لالختبار مجانًا حيث يغطي تكلفته ( National Disaster Medical Systemالنظام
الطبي الوطني للكوارث).
• تُطبق قوانين صارمة لحماية سرية زيارتك .ويُحظر إنفاذ قانون الهجرة داخل مرافق الرعاية الصحية ،مثل المستشفيات ،والعيادات
ومرافق الرعاية العاجلة إال في ظروف محدودة للغاية.
• لست بحاجة إلى تأمين صحي كي تتمكن من زيارة الطبيب .إذ تقدم المراكز الصحية المجتمعية خدمات الرعاية الصحية مجانًا
وبتكلفة مخفضة بغض النظر عن حالة الهجرة.
 oالبحث عن المراكز الصحية القريبة منك: https://findahealthcenter.hrsa.gov/
 oالبحث عن العيادات المجانية والخيريةhttp://www.nafcclinics.org/find-clinic :
• لمعرفة المزيد عن حقوقك عند االستفادة من خدمات الرعاية الصحية ،اقرأ هذه النشرة:
https://protectingimmigrantfamilies.org/wp-content/uploads/2020/02/You-Have-Rights-ProtectYour-Health-Updated-February-2020-ENGLISH.pdf
اإلسكان — جميع برامج مساعدات اإلسكان المذكورة أعاله متاحة للمهاجرين غير الموثقين .راجع فقرة "اإلسكان" الواردة أعاله.
الغذاء والمساعدات — جميع برامج المساعدات الغذائية المذكورة أعاله متاحة للجميع بغض النظر عن موقفهم من الهجرة .راجع فقرة
"المساعدات الغذائية" الواردة أعاله.
راجع هذا الجدول لالطالع على القائمة التي يتم تحديثها باستمرار بالموارد المخصصة للمهاجرين غير الموثقين:
https://tinyurl.com/wrmeqhk
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قروض المشروعات الصغيرة وإعانات الكوارث
Payroll Protection Program
قرض المشروعات الصغيرة األمريكي ( )SBAالذي يساعد الشركات في الحفاظ على القوى العاملة بها خالل أزمة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد.)19-
Coronavirus (COVID-19) SBA Disaster Assistance
تقدم إدارة  ( Small Business Administrationهيئة إدارة المشروعات الصغيرة في الواليات المتحدة األمريكية) قروضًا فيدرالية
منخفضة الفائدة على رأس المال العامل للشركات الصغيرة لمواجهة الكوارث في أقاليم وواليات معينة ممن يعانون من ضرر اقتصادي بالغ
نتيجةً لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
Coronavirus (COVID-19) SBA Relief Options
يوجد العديد من خيارات اإلعانة المالية لمن يبحثون عن المساعدة
The CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) Act Frequent Questions
لرابطة  )Association of Washington Businesses (AWBصفحة مخصصة لألسئلة المتداولة وإجاباتها المتعلقة بمرض كوفيد.19-
Coronavirus (COVID-19) SBA Guidance and Resources
خيارات التمويل أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد وتوجيهات للشركات وجهات التوظيف.
Other SBA Funding Programs
روابط لبرامج تمويل  SBAاألخرى
How SBA Loan Programs Work
تعمل  SBAبالتنسيق مع مقدمي القروض لتقديم قروض للشركات الصغيرة .وال تقوم الهيئة بإقراض أموال مباشرةً ألصحاب المشروعات
الصغيرة .وإنما تقوم بدالً من ذلك بوضع توجيهات للقروض التي يقدمها شركاؤها من مقدمي القروض ومؤسسات التنمية المجتمعية
ومؤسسات اإلقراض متناهية الصغر .تعمل هيئة  SBAعلى تقليل المخاطر التي تهدد مقدمي القروض وتيسير حصولهم على رأس المال.
وبذلك فإنها تيسر على المشروعات التجارية الصغيرة أخذ قروض.
Washington State's Central COVID-19 Webpage
هذا هو الموقع اإللكتروني الرسمي لجائحة كوفيد 19-في والية واشنطن ،يديره مركز المعلومات المشترك Joint Information Center
 )(JICبالوالية .يعد مركز  JICجز ًءا من مركز  Washington State Emergency Operations Centerيتم تشغيله خارج قاعدة
 .Camp Murrayيحتوي هذا الموقع على معلومات عن :المساعدات المالية للمشروعات التجارية والعمال ،ومعلومات حول التأمين
للشركات ،وقروض المشروعات التجارية الصغيرة والموارد المخصصة للشركات الصغيرة وغير الربحية.

يحتوي موقع  Startup Washingtonعلى مجموعة متنوعة من الموارد واألدوات الفيدرالية والخاصة بالوالية.
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 بلغات مختلفةKing County موارد مقاطعة
WASHINGTON مصادر والية

King County موارد مقاطعة

وغيرها بلغات مختلفة

بلغات مختلفة

o Washington State COVID
Educational Materials 26+

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Center for Disease Control
(CDC) Resources in
Languages other than
English
o American Sign Language
COVID-19 resources
o Washington State COVID19 Video Series
o Center for Disease Control
(CDC) ASL COVID-19
Video Series
o Harvard COVID-19 Fact
Sheets in 30 languages
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Amharic
Arabic
Chinese
Dari
Filipino – Tagalog
French
Hindi
Hmong
Japanese
Khmer – Cambodian
Korean
Lao
Marshallese
Oromo
Pashto
Persian (Farsi)
Russian
Somali
Spanish
Thai
Tigrinya
Ukrainian
Vietnamese

