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 أبرز المالمح: 

o  أهلية الحصول اللقاح الجديد للسود والسكان األصليين واألشخاص الملونين فيVermont 
o  وما يعنيه  19-مشروع قانون اإلغاثة من تداعيات كوفيد 
o  الجديدة  19- نمو حالة كوفيد 
o إعالنات الوالية  
o  19-أين تجد معلومات عن كوفيد 
o  كيفية التسجيل للحصول على اللقاح 

 
 
 



 

من  Vermontأهلية الحصول على اللقاح مفتوحة لجميع سكان 
 السود أو السكان األصليين أو األشخاص ذوي البشرة الملونة

 

إذا كنت تُعّرف أنت أو أي فرد  مارس، أعلنت الوالية أنها ستغير أهلية الحصول على التطعيم. 30في 
، يمكن لجميع أفراد (BIPOC)من أفراد أسرتك بأنك أسود أو من السكان األصليين أو شخص ملون 

يمكن لألشخاص   عاًما أو أكثر التسجيل للحصول على اللقاح. 16األسرة الذين يبلغون من العمر  
لتسجيل من خالل الصيدلية المشاركة أو  التسجيل عبر اإلنترنت، من خالل االتصال بإدارة الصحة، أو ا 

 التي تركز على األسرة. BIPOCتحديد موعد في عيادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

  خيارات التسجيل ودعم اللغة:
 

https://www.healthvermont.gov/covid-عبر اإلنترنت على  Vermontسجل في إدارة الصحة في  .1
vaccine-19-covid-9/vaccine/getting1  التسجيل عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية( أو عن طريق االتصال بالخط الساخن(
ساعات عمل مركز االتصال هي من االثنين إلى الجمعة، من  (.1لمساعدة بلغات أخرى اضغط  )ل 7878-722-855للقاح على 

مساًء، يرجى تحديد لغتك المفضلة حتى يتمكنوا   3:00 - صباًحا  10:00مساًء والسبت واألحد من  5:30صباًحا حتى  8:15الساعة 
  ة. من تحديد موعد لمترجم فوري أثناء موعدك، وكذلك تقديم نماذج مترجم

 

إذا كانت لديك أسئلة حول األهلية أو كنت بحاجة إلى مساعدة التسجيل بلغة أخرى، يمكنك االتصال بمدير حالتك في جمعية األفارقة أو  .2
أو جمعية األفارقة على الرقم   1963-655-802إذا لم يكن لديك مدير حالة، فاتصل ببرنامج الالجئين على الرقم  برنامج الالجئين.

إنهم يستضيفون عيادة بها مترجمين فوريين في الموقع ودعم لغوي  وسيتم توصيلك بشخص يتحدث لغتك. 802-355-0795
  إضافي.

 

 Vermont Racial Justice، من خالل التعاون مع منظمات مثل Burlingtonفي   BIPOCتتوفر عيادة إضافية تركز على   .3
Alliance  وVermont Professionals of Color Network وVermont LEND Program   ومدينةBurlington. 

 إلضافتك إلى قائمة االنتظار، يتم توفير خدمات الترجمة الهاتفية إذا أشرت إلى لغة مفضلة. 7239-755-802يمكنك االتصال على 
عبر   استمارة التسجيل إذا تركت رسالة على البريد الصوتي، يرجى ترك اسمك ولغتك المفضلة وسيعاود شخص ما االتصال بك.

يرجى تحديد لغتك المفضلة حتى   .Clinics-https://bitly.com/BIPOCيرجى زيارة  اإلنترنت متاحة أيًضا باللغة اإلنجليزية.
 يتمكنوا من تحديد موعد لمترجم فوري حتى يكون متاًحا لموعدك وتقديم نماذج مترجمة.       

  

https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine
https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine
https://bitly.com/BIPOC-Clinics


 

 19- مشروع اإلغاثة المالية أثر تداعيات كوفيد
 

أقر الكونجرس األمريكي مشروع قانون جديد لإلغاثة المالية يسمى خطة اإلنقاذ األمريكية في أوائل مارس، والذي سيوفر  
قانون تمويل يعزز مشروع ال تريليون دوالر كإغاثة مالية لألشخاص في جميع أنحاء الواليات المتحدة خالل العام المقبل. 1.9

برامج التغذية والرفاهية )مثل المساعدة الغذائية الحكومية أو برامج رعاية األطفال(، ويمدد مدفوعات البطالة، ويوفر مزايا  
ضريبية، ويوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة، ويمنح األسر التي لديها أطفال والعمال الذين ليس لديهم أطفال دفعة مالية  

روع القانون هذا أيًضا تكاليف التأمين الصحي لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويمول برامج يخفض مش طارئة.
في حين تكون بعض الفوائد أكثر إلحاًحا، قد يستغرق بعضها بعض الوقت   المساعدة في اإليجار وفواتير الخدمات المستقبلية.

 لكي يتم إعدادها، وتوقع استمرار فتح فرص اإلغاثة المالية.
        

 

 

 
 نمو الحالة الجديدة 

 

 

 تظهر التقارير األخيرة أن هناك حاالت متزايدة في منطقتنا، اعتباًرا من نهاية مارس.  في المجتمع. 19-كوفيدتواصل المدينة مراقبة انتشار 
نالحظ أن االرتفاع في الحاالت أصبح اآلن أكثر شيوًعا في   .Chittendenالمتزايدة في مقاطعة  19-تُظهر الصورة أعاله حاالت كوفيد 

 19-تنخفض حاالت كوفيد  . عاًما 30وأصبح متوسط عمر الشخص الذي أثبتت االختبارات أنه مصاب اآلن أقل من األجيال األصغر سنًا، 
هذه المعلومات ليست سببًا يدعو للذعر، ولكنها تنبيه للمجتمع لتوخي مزيد  .حيث يستفيد الكثير من التطعيمات مجتمع األكبر سنًاالمتعلقة بأفراد ال

 من الحذر.
 

في المدينة، يرجى االستمرار في ارتداء الكمامة، واتباع إرشادات الوالية  19-بالنظر إلى المستوى الحالي لحاالت كوفيد  ما الذي يمكنك فعله:
بشأن التجمع مع أشخاص خارج أسرتك، والنظر في االختبار المجاني )وهو مسحة بسيطة من أنفك يمكنك أخذها بنفسك، وليست كاالختبار  

 6:00 -صباًحا  10:00كل يوم بين الساعة  Burlingtonفي  Pine Street 405لى أقصى قدر( متوفر في السابق الذي يدخل في أنفك إ
 كما أن الحصول على اللقاح يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتقال الفيروس داخل المجتمع.    مساًء. 

  

 الحاالت الجديدة حسب المقاطعة 
 2021مارس،  31األربعاء، 

 اختر المقاطعة:

     64.3متوسط سبعة أيام: 60    الحاالت الجديدة:

08/03/2020 31/03/2021 

 2021مارس  2021يناير  2020نوفمبر  2020سبتمبر  2020يوليو  2020مايو 



 

 إعالنات الوالية
 

 : أصدرت الوالية خالل الشهر الماضي مجموعة من اإلعالنات الهامة
  

 التجمعات
أو فردين بالنسبة لألفراد أو األسر التي لم تحصل على التطعيم، تقتصر التجمعات االجتماعية في األماكن المغلقة واألماكن المفتوحة على أسرتين 

الكامل بأنه إكمال كل فرد من  يتم تعريف التطعيم  لم يحصال على التطعيم في نفس الوقت، باإلضافة إلى أي أسر حصلت على التطعيم بالكامل.
  .19-أفراد األسرة جميع الجرعات المطلوبة من لقاح كوفيد 

 أهلية الفئة العمرية
عاًما فما فوق بحلول نهاية  16الذين يبلغون من العمر  Vermontأعلنت الوالية عن أهلية الفئة العمرية في المستقبل، مع تأهل جميع سكان 

 أبريل.
 مفتوح للتسجيل اآلن - 40العمر أكبر من  
 أبريل 12مفتوح في  - 30العمر أكبر من  
 أبريل 19مفتوح في  - 16العمر أكبر من  

 

 

 

 

 

 لالطالع على إرشادات الوالية باللغة اإلنجليزية، يرجى زيارة: 
 order-safe-stay-smart-be-additions-safe-work-new-https://accd.vermont.gov/news/update 

 
 

 19- أين تجد معلومات عن كوفيد
 

  :19-اآلن صفحات بلغة فردية تحتوي على معلومات صحية عن كوفيد  Vermontلدى إدارة الصحة في 
 

 resources#Arabic-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covid العربية: 
 resources#French-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covid الفرنسية: 

 resources#Kirundi-19/resources/multilingual-ovidhttps://www.healthvermont.gov/c الكيروندية: 
 resources#Nepali-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covid النيبالية: 

 resources#Somali-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covid الصومالية: 
 resources#Swahili-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covid السواحيلية: 
 resources#Vietnamese-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covidالفيتنامية: 

 
 قوائم تشغيل الفيديو حسب اللغة متوفرة: متعدد اللغات إصدار مقاطع فيديو مع تحديثات مهمة باإلضافة إلى ذلك. Vermontيواصل فريق عمل 

 
 https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ/playlists زيارة صفحة الويب الخاصة بها:  يرجى  

 
  

https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-be-smart-stay-safe-order
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Arabic
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#French
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Kirundi
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Nepali
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Somali
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Swahili
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Vietnamese
https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ/playlists


 

 هل تحتاج إلى مساعدة؟  هل لديك أسئلة؟
 

أو   7239-755-802موجود للمساعدة، اتصل بنا على  Burlingtonفي  19-لكوفيد( RRCمركز الموارد والتعافي ) 
recovery@burlingtonvt.gov .يتوفر في   واترك رسالة باسمك ولغتك المفضلة ومعلومات االتصال وسنساعدك في أسرع وقت ممكن

 مساًء.    4:30 - صباًحا  8:00ساعات العمل لدينا من اإلثنين إلى الجمعة، من  ترجمة الفورية عبر الهاتف. مركز االتصال لدينا خدمات ال
 

 البحث عن الترجمات:
 Vermontإدارة الصحة في 
translations-19-https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid 

 Burlingtonمدينة 
 19/translated-onvt.gov/covidhttps://www.burlingt 

 متعددة اللغات:  Vermontفرقة 
 https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ 

 
 المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير مع تحديث اإلرشادات على المستوى الوطني ومستوى الوالية  

 
 

mailto:recovery@burlingtonvt.gov
https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated
https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ

