
) ښار ستاسې لپاره موجود دی. الندې سرچینې د البھ کرکي د ټولو اوسیدونکو Albuquerqueد دې بحران پھ جریان کې د البھ کرکي (
 تھ زنګ ووھئ. 311سرچینو سره د ارتباط لپاره ژبو کې موجود دی. پھ ښار کې د  140لپاره موجود دي. ژبې تھ السرسی پھ 

 
 لھ کبلھ خپلھ وظیفھ لھ السھ ورکړه، زه بھ خپل بیلونھ څنګھ ادا کوم؟ 19ما د کوویډ 

 
 د بې روزګارۍ ګټې:

ه د نیو میکسیکو ایالت د بې روزګارۍ بیمھ (اونیزې تادیې) د ھغھ کسانو لپاره چمتو کوي چې لھ کاره ګوښھ کړل شوې، بې روزګار
شوې وي یا د کورساتنې، رستورانتونو کې د کار لپاره نھ رابلل کیږي او ھمدغھ شان د ھغھ سوداګریو لپاره چې لھ کورونا ویروس 
څخھ متاثره شوې دي. نیو میکسیکو دا شرط لغوه کړی چې بې روزګاره خلک (یا ھغھ خلک چې لھ کاره ګوښھ کړل شوې دي یا کاري 

 خپل غوښتنلیک سپارلی شئ. NM.govار پھ لټھ کې شي. تاسې د دې ګټو لپاره پھ ساعتونھ نھ ترالسھ کوي) د ک
 

 د کرایې مرستھ
عامې روغتیا د بیړني وضعیت لھ کبلھ پھ ټول ایالت کې (د شخصي ملکیتونو پھ ګډون) اوسمھال د کرایې نھ ورکولو د  19د کوویډ 

کھ د ملکیت څښتن د ویستنې قضیھ پیل کړي، کرایھ ورکوونکي بھ بلنې  وړتیا نھ لرلو لھ کبلھ ویستل پھ موقتي توګھ ځنډول شوې دي.
ترالسھ کوي چې پھ ھغې کې بھ د دغھ قضیې خبر ھغوی تھ ورکړل شوی وي او دا بھ ورتھ ویل شوې وي چې ھغوی کوالی شي چې 

د محکمې استماعیھ غونډې د د قاضي پھ حضور کې استماعیھ غونډې تھ حاضر شي. د عامې روغتیا د بیړني وضعیت پھ جریان کې 
ویډیو یا تلیفون لھ الرې ترسره کیږي، لھ دې صورت پرتھ چې اړونده خواوې پھ د حضوري ډول د لیدو غوښتنھ وکړي. لھ ملکیت 

نډه حتماً باید پھ استماعیھ غو–کھ پھ موبایل کور پارک کې مځکھ لري یا اپارتمان لري  –څخھ د ویستنې درولو لپاره، کرایھ ورکوونکي 
کې ګډون وکړي او قاضي تھ بھ دا ثبوت وړاندې کوي چې اوسمھال کرایھ نھ شي تادیھ کوالی. کھ کرایھ ورکوونکي مناسب ثبوت 
وړاندې کړو، نو قاضي بھ د محکمې ھغھ امرونھ واپس کړي چې د ملکیت څښتن ترالسھ کړي ول او قانون پلي کوونکو تھ یې ورکړي 

 ول چې کرایھ ورکوونکی وباسي.
 

 کھ تاسې د خپلې کور ویستنې پھ قضیھ کې مرستې تھ اړتیا لرئ، نو لطفاً تماس ونیسئ:
 LGL-HELP (1-833-545-4357)-833-1 د نوې مکسیکو قانوني مرستې  •
 Torranceاو  Bernalillo ،Sandoval ،Valencia(د  2300-265 (505)د لوړپوړو ښاریانو د قانون دفتر  •

 کلن یا د ډٻر عمر لرونکي وي. 60کاونټیو ھغو اوسیدونکو تھ خدمت وړاندې کوي چې 
پھ البھ کرکي کې، (د  6005-797-505د ایالت پھ کچھ،  6657-876-800د مشرانو د پروګرام لپاره قانوني سرچینې،  •

NM  مرستو وړیا شمٻره). کالھ یا زیات وي، د ایالت پھ کچھ د قانوني 55د ھغھ اوسیدونکو لپاره چې عمر یې 
 

 د استوګنې د مرستې سازمانونھ
 0329-271-505آل فٻت سٻف ھاؤس:  ●
 4887-243-505بیرټ ھاؤس:  ●
 0331-268-505فیملي پرامیس:  ●
 6967-877-505جای جنکشن:  ●
 9570-217-505د بې کورۍ ختمولو لپاره د نیو میکسیکو ائتالف  ●

 
تھ پھ الس رسي کې مرستې تھ اړتیا لرئ، د روغتیا او ټولنیزو خدماتو لھ الندینیو  کھ تاسې د کرایې پھ تادیھ یا د ټولنیز خدمتونو
 مرکزونو څخھ د یوه سره پھ اړیکھ کې شئ.

 ,Gonzales SW, Albuquerque 6900 – 8800-836 (505) -د االموسا د روغتیا او ټولنیزو خدماتو مرکز  ●
NM 87121 

 ,Candelaria NW  1231 - 4050-761 (505) -مرکز د الس ګریګاس د روغتیا او ټولنیزو خدماتو  ●
Albuquerque, NM 87107 

 Walter SE, Albuquerque, NM  1500 - 1345-848 (505) -د جان د روغتیا او ټولنیزو خدماتو مرکز  ●
87102 



 Zuni SE, Albuquerque, NM 7525 – 5700-767 (505) -د ایسټ سنټرل د روغتیا او ټولنیزو خدماتو مرکز  ●
87108 

 
 

 خوراکي مرستھ:
 د البھ کرکي د دولتي ښوونځیو د خوراک سیمې ●

 بجھ، یوازې پھ دوشنبھ، چارشنبھ او جمعھ. 1غرمھ  –بجې  11کاري ساعتونھ: سھار  ○
 زده کوونکي بھ د دوو ورځو لپاره خوراک ترالسھ کړي.  ○
 دا مرستھ موجود ده. کالو څخھ کم عمر لري، 18د ښوونځي د عمر د ټولو زده کوونکو لپاره چې لھ  ○
د موقعیتونو د لیدنې پھ شمول د نورو معلوماتو لپاره دا وٻب پاڼھ وګورئ  ○

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

 سینیر فوډ ھاټ الین ●
د لویانو او اږدمھالھ خدماتو څانګې تھ پھ کھ تاسې مشر یئ او خوراکي توکو تھ اړتیا لرئ، لطفاً د نیو مکسیکو  ○

 زنګ ووھئ. 1-800-432-2080
 د نوي مکسیکو ماشومان ●

 د ماشوم ساتنې، خوراک، ډایپر، کالیو او نورو د مرستې لپاره.  ○
 وګورئ newmexicokids.orgتھ زنګ ووھئ یا  1-800-691-9067 ○

 
تماس  0518-551-833-1مکسیکو د روغتیا لھ څانګې سره پھ د نورو غیر روغتیایي اړونده پوښتنو یا مرستې لپاره، د نوې 

 ونیسئ.
 

 زما ماشومان بھ کلھ بٻرتھ ښوونځي تھ ځي؟
د نیو میکسیکو ایالت د ټولو ښوونځیو د تړلو پریکړه پھ دې موخھ کړې چې د کرونا ویروس د خپریدو مخنیوی وکړي. دا ډیره مھمھ 

مناسبھ پاملرنھ بھ پھ عٻن وخت موجوده نھ وي، نو لھ دې کبلھ کوښښ کوئ چې خپل  ده ځکھ چې کھ ټول خلک ناروغ شي نو د روغتیا
 ماشومان پھ کور کې وساتئ.

 
خپل ماشومانو تھ ووایئ چې ښوونځي د دې لپاره تړل شوي چې پھ پراخھ ټولنھ کې د ویروس خپریدل کم کړي، خو زیاتره ماشومان لھ 

 اسې لھ ماشومانو سره مرستھ وکړي چې ډٻره اندٻښنھ ونھ کړي؟کرونا ویروس ناوړه عالیم نھ لري. دا بھ ست
 
 

 موږ څنګھ کوالی شو انټرنټ تھ السرسی ولرو؟
د البھ کرکي ښار د (وای فای ھاټ سپاټ د بې مزي انټرنټ اتصال) تھ وړیا عامھ الس رسی ورکوي، داسې چې پھ کومو سیمو کې 

یتونھ وړاندې کوي. پھ دې سره بھ تر ممکن حده زیات کسان انټرنٻټ تھ الس ټولنیز واټن ممکن دی، پھ ھغو سیمو کې اضافي موقع
تھ زنګ  311رسی ولري، پھ داسې حال کې چې اوسیدونکي بھ د ټولنیز واټن الرښوونې پھ پام کې نیسي. د نورو معلوماتو لپاره 

  information/wifi-http://www.cabq.gov/coronavirusووھئ یا دا وٻب پاڼھ وګورئ 
 

 زما حقونھ څھ دي؟
 4595-768-505کھ تاسې لھ کوم توپیر یا تبعیض سره مخ کیږئ، لطفاً د مدني حقونو د دفتر سره تماس ونیسئ: 

 
 کھ زه پھ ترجمھ یا ژباړه کې مرستې تھ اړتیا لرم نو څھ بھ کوم؟

خپلو مشرانو تھ زنګ ووھئ او لھ ھغوی سره خپلې پوښتنې او اندٻښنې شریکې کړئ او د ترجمې مرستھ ترې وغواړئ. د البھ د ټولنې 
 کرکي ښار څخھ بھر د ژباړې او ترجمې د مرستې لپاره لطفاً تماس ونیسئ:

 (دری، پښتو)  3204-235-505 –سارا افغاني  ●

http://www.cabq.gov/coronavirus-information/wifi


 (عربي)  1774-235-505 -محمد الکواز  ●
 (کیروندي، کینیارواندا، سوھیلي، فرانسوي)  4344-225-505 -نادیھ سینګا مارټین  ●
 (ھسپانوي) 8020-803-505 -مارګٻریټا ګالویس  ●
 (ھسپانوي)  5273-514-505 -نورما کساس  ●
 (ھسپانوي)  1422-600-505 -ایوٻټ میرامونتٻس  ●

 
 د روحي روغتیا سرچینې

شمٻره تماس نیولی  4505-505-855یا پھ   3031-277-505کھ تاسې فشار یا خفګان احساسوئ، د اګورا د بحران لھ مرکز سره پھ 
موجود وي چې پھ انګلیسي ژبھ کې د چلند  24/7شئ. اګورا د تلفوني خدماتو یوه محرمانھ شمٻره ده چې نیم مسلکي مشاورین پھ کې 

-505تھ یا د کډوالو روغتیایي پروګرام تھ پھ  HELP-1-NM-866-1وسایل وړاندې کوي. تاسې د روغتیایي درملنې سرچینې او 
 ھم زنګ وھلی شئ.  476-3076


