
توفر ت .يالموارد أدناه متاحة لجمیع سكان البوكیرك كل .ھنا من أجلك خالل ھذه األزمة يمدینة البوكیرك
 .في المدینة الخدمیة ألمصادربشأن للتواصل  ۳۱۱اتصل برقم  .لغة ۱٤۰خدمة التواصل عبر 

 فواتیري؟ دفع ، كیف یمكنني تحمل۱۹-كوفید لقد فقدت وظیفتي بسبب 

 :إعانات البطالة 

أو  ئفھموظا من  حینسرّ لألشخاص المُ والیة نیو مكسیكو التأمین ضد البطالة (مدفوعات أسبوعیة)  تتیح
التدبیر المنزلي والمطاعم واألنشطة التجاریة أعمال العاطلین عن العمل أو الذین ال یتم استدعاؤھم للعمل في 

العمل (أو األشخاص تتنازل نیو مكسیكو عن شرط أن العاطلین عن  .األخرى المتضررة من فیروس كورونا
یمكنك التقدم لھذه  .) یبحثون عن عمل عمل كافیة الذین یتم تسریحھم اآلن أو ال یحصلون على ساعات

 NM.govعلى  اإلعانات

 مساعدة اإلیجار 

تم إیقاف عملیات اإلخالء بسبب عدم القدرة على دفع اإلیجار (بما في ذلك الممتلكات المملوكة للقطاع 
إذا بدأ المالك في  .۱۹-كوفید والیة خالل فترة الطوارئ الصحیة العامةالخاص) مؤقتًا على مستوى ال

المشاركة في جلسة  ھإجراءات اإلخالء ، فسوف یتلقى المستأجر استدعاًء یخطره بالدعوى ویوضح أنھ یمكن
الصحیة العامة تُعقد جلسات المحكمة عن طریق الفیدیو أو الھاتف خالل حالة الطوارئ  .استماع أمام القاضي

 ً  مستأجراً كان  سواء –اإلخالء ، یجب على المستأجر  عملیة لوقف .، ما لم یطلب الطرفان الحضور شخصیا
لقاضي على عدم قدرتھ و تقدیم دلیل لالمشاركة في جلسة االستماع  -شقة لمتنقلة أو  زلا من منطقةض في رأل

االسترداد التي  تنفیذ أمراضي بالق فظ تسیح، إذا تم تقدیم أدلة كافیة من قبل المستأجره. الحالیة على دفع إیجار
 .إنفاذ القانون لفرض إبعاد المستأجرقوات یمكن ألصحاب الممتلكات الحصول علیھا وإعطاءھا ل

 :إذا كنت ترید المساعدة في إجراءات اإلخالء الخاصة بك ، فیرجى االتصال بـ

   )٥۰٥-٥٤٥-٤۳٥۷(: المساعدة القانونیة في نیو مكسیكو •

و وساندوفال رنالی(یخدم سكان مقاطعات ب )٥۰٥(-۲٦٥- ۲۳۰۰: كبار السنل ينوانقالمكتب ال •
 .عاًما أو أكثر) ٦۰تورانس الذین یبلغون من العمر  وفالنسیا و

- ٦۰۰٥أو  على مستوى الوالیة ؛ ۸۰۰-۸۷٦-٦٦٥۷: القانونیة لبرنامج المسنین مصادر الخدمات •
ة المجانیة على مستوى الوالیة للمقیمین في والیة ، (خط المساعدة القانونی يفي البوكیرك ٥۰٥- ۷۹۷

ً معا  ٥٥ و یبلغون نیو مكسیكو  .وأكثر) ا

  

 منظمات مساعدة اإلسكان

 ٥۰٥- All Faiths Safehouse( : ۰۳۲۹ -۲۷۱( بیوت اإلیمان كل •
 ٥۰٥-٤۸۸۷-۲٤۳ : )Barrett House( بیت باریت •
 ٥۰٥-Family Promise( :۰۳۳۱-۲٦۸( يوعد األسرال •
 ٥۰٥-٦۹٦۷-۸۷۷ : )Joy Junction( بطة السعادةرا •



 ٥۰٥- ۲۱۷-۹٥۷۰رد: التش للقضاء علىائتالف نیومكسیكو  •

  

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في دفع اإلیجار أو الوصول إلى الخدمات االجتماعیة ، فاتصل بأحد مراكز 
 :الخدمات الصحیة واالجتماعیة التالیة

   )٥۰٥( ۸۳٦- ۸۸۰۰: ا للخدمات الصحیة واالجتماعیةسمركز أالمو •
                                    6900 Gonzales SW, Albuquerque, NM 87121 

   )٥۰٥( ۷٦۱-٤۰٥۰: لوس جریجوس للخدمات الصحیة مركز •
                                     1231 Candelaria NW, Albuquerque, NM 87107 

 ) ٥۰٥(  ۸٤۸- ۱۳٤٥: جون مارشال للخدمات الصحیة واالجتماعیة مركز •
                                      1500 Walter SE, Albuquerque, NM 87102 

 ) ٥۰٥(  ۷٦۷-٥۷۰۰ ة: ي للصحة والخدمات االجتماعیالشرق المركز مركز •
                                               7525 SE, Albuquerque, NM 87108     

 

 :المساعدة الغذائیة

  التعلیمیة يالبوكیرك بمنطقةمدارس المواقع وجبات  •
o مساًء أیام االثنین واألربعاء والجمعة فقط ۱ -صباًحا  ۱۱العمل:  ساعات.  
o الطالب على وجبات لمدة یومین سیحصل.   
o ۱۸لجمیع الطالب في سن المدرسة تحت سن  ةمتاح. 
o قم بزیارة التوزیع مواقعمن المعلومات بما في ذلك  لمزید ، 

https://www.aps.edu/news/coronavirus/aps-identify-schools-for-student-
meal-pick-ups       

 
   صصة لكبار السنیة المخلخط الساخن لألغذا •

o البقالة ، فیرجى االتصال بقسم خدمات مستلزمات كنت من كبار السن الذین یحتاجون إلى  إذا
 ۱-۸۰۰- ٤۳۲- ۲۰۸۰نیو مكسیكو على الرقم  والیة المسنین والخدمات الطویلة األجل في

 نیومكسیكو أطفال  •
o الطعام وحفاضات األطفال والمالبس والمزیدالحصول على األطفال وفي رعایة  للمساعدة ، 
o أو قم بزیارة ۱-۸۰۰-٦۹۱-۹۰٦۷برقم  ى االتصالیرج newmexicokids.org  

الصحة في نیومكسیكو على الرقم  مكتبمع  بالتواصل، قم  بالصحة متعلقة غیر أخرى أسئلة أو مساعدة ألیة
۰٥۱۸-٦۹۱ -۸۰۰ -۱ 

  

 



 المدرسة؟متى سیعود أطفالي إلى 

ألنھ  جداً ھذا مھم  .فیروس كورونا قررت والیة نیومكسیكو إغالق جمیع المدارس في محاولة إلبطاء انتشار 
 .لن تكون ھناك رعایة صحیة كافیة إذا مرض الجمیع في نفس الوقت ، لذا حاول إبقاء أطفالك في المنزل

، ولكن معظم  ككللمحاولة إبطاء انتشار ھذا الفیروس في المجتمع  غلقةماشرح ألطفالك أن المدارس  
 .اً سیساعد ذلك أطفالك على عدم القلق كثیر .فیروس كورونا من  للغایةیصابوا بأعراض سیئة  ناألطفال ل

 إلنترنت؟ل اتصالالحصول على كیف یمكننا  

(اتصاالت اإلنترنت  مجانیةالواي فاي البشبكات  العامة تصالالانقاط  بتوسیع يقامت مدینة البوكیرك
سیساعد ذلك  .االجتماعي ممكنًا  التباعدالالسلكیة) من خالل توفیر مواقع إضافیة في المناطق التي یكون فیھا 

بالحفاظ على إرشادات  للسكانفي توفیر الوصول إلى اإلنترنت ألكبر عدد ممكن من األشخاص مع السماح 
-http://www.cabq.gov/coronavirus أو قم بزیارة ۳۱۱اتصل برقم  .االجتماعي التباعد

information/wifi من المعلومات مزیدلحصول على ل. 

  

 ما ھي حقوقي؟

 ٥۰٥- ۷٦۸- ٤٥۹٥یرجى التواصل مع مكتب الحقوق المدنیة:  عنصري إذا واجھت أي تمییز

  

 ؟ الشفویة الترجمة أو التحریریة لو احتجت إلى مساعدة في الترجمةیحدث ماذا 

للمساعدة  .أي أسئلة أو مخاوف وللمساعدة في الترجمة الفوریة الجالیة الخاصة بك بخصوصبقادة  تواصل
 : ، یرجى االتصال بـ يفي الترجمة الفوریة والترجمة خارج مدینة البوكیرك

       (داري ، الباشتو) ٥۰٥-۲۳٥-۳۲۰٤أفغاني  سارة ●

 )يعرب ( ٥۰٥-۲۳٥-۱۷۷٤ الكواز محمد ●

       (كیروندي ، كینیارواندا ، السواحیلیة ، الفرنسیة) ٥۰٥- ۲۲٥-٤۳٤٤ا جنداییسن مارتن ●

 )ةسبانیإلا( ٥۰٥-۸۰۳-۸۰۲۰ جالفیس ریتا جمار ●

       سبانیة)اإل ( ٥۰٥-٥۱٤-٥۲۷۳كاساس  نورما  ●

       )ةسبانیاإل( ٥۰٥-٦۰۰-۱٤۲۲إیفیت میرامونتس  ●

  

 الصحة النفسیة مصادر خدمات

 على Agora أجورا أو الشعور بالقلق ، فیمكنك االتصال بمركز األزمات الضغط العصبينت تعاني من إذا ك
ھو خط مساعدة سري یعمل على مدار الساعة  Agora . أجورا ۸٥٥-٥۰٥-٤٥۰٥أو  ٥۰٥- ۳۰۳۱-۲۷۷



إلى العالج  صلكیفیة التوو  المصادرطوال أیام األسبوع بواسطة مستشارین شبھ مھنیین یمكنھم توفیر 
ً یمكنك أیض .باللغة اإلنجلیزیة الصحي السلوكي أو برنامج صحة  HELP-1-NM-800-1االتصال برقم  ا

 ٥۰٥- ٤۷٦-۳۰۷٦ الالجئین على

 


