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العثور على تحور جديد في فيرمونت
آخر مستجدات السفر في الوالية
إعالن الوالية حول التجمعات
لقاحات مجانية متاحة اآلن لألشخاص من سن  65عا ًما وما فوق
اللقاحات لألشخاص ذوي الحاالت الصحية عالية الخطورة من المقدر أن تكون في نهاية شهر مارس
كيف تسجل للحصول على اللقاح
برنامج المساعدة في اإليجار في حاالت الطوارئ

تحور جديد
عثر برنامج مراقبة المياه الصرف الصحي في المدينة على نوع مختلف من كوفيد 19-في برلينغتون والذي تم العثور عليه ألول مرة في
المملكة المتحدة .هذه المعلومات ليست سببًا للذعر ،ولكنها إنذار للمجتمع لتوخي المزيد من الحذر .تشير التقديرات إلى أن تلك األنواع الجديدة
من الفيروس يمكن أن تنتشر بنسبة  30إلى  40في المائة أسرع من ساللة كوفيد 19-الموجودة حاليًا في المجتمع .يُرجى المساعدة في
السيطرة على االنتشار من خالل فعل ما يلي:
االستمرار في تجنب التجمع مع األسر األخرى واتباع توجيهات الوالية

ارتداء غطاء وجه عالي الجودة من طبقتين على األقل ويكون مالئ ًما تما ًما لتقليل الفجوات

إجراء اختبار لكوفيد 19-إذا شعرت بأي أعراض ،أو سافرت أو حضرت تجمعًا اجتماعيًا.

ً
مؤهال
تلقي لقاح لكوفيد 19-إذا كنت

آخر مستجدات السفر في الوالية
تم تحديث توجيهات سفر والية فيرمونت .يمكن لألشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل وتخطوا  14يو ًما من جرعة اللقاح النهائية الخاصة بهم
السفر من وإلى والية فيرمونت دون قيود الحجر الصحي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الشخص الذي تلقى اللقاح بالكامل وتعامل عن قرب مع حالة
ق اللقاح بالكامل الخضوع للحجر الصحي الالزم عند
مؤكدة لكوفيد 19-لن يحتاج إلى الخضوع للحجر الصحي .يجب على أي شخص لم يتل َّ
العودة من والية فيرمونت أو السفر إليها  .يجب على سكان والية فيرمونت العائدين من رحلة خارج الوالية إكمال الحجر الصحي إما لمدة 14
يو ًما أو  7أيام ويتبعه اختبار تكون نتيجته سلبية.

إعالن الوالية حول التجمعات
أسرا متعددة ،سواء في مكان مغلق أو مكان مفتوح ،في األماكن العامة والخاصة لألشخاص الذين لم
ال يُسمح بالتجمعات االجتماعية التي تضم ً
يتلقوا اللقاح في هذا الوقت .قد يجتمع األفراد أو األسر الذين تلقوا اللقاح مع أسرة واحدة فقط تلقت اللقاح أو لم تتلقَّ اللقاح في الوقت نفسه.
ما زال يُحظر على الشركات والمؤسسات استضافة التجمعات االجتماعية العامة متعددة األسر ،سواء أتم الحاضرين تلقي اللقاح أم ال.
لالطالع على توجيهات الوالية باللغة اإلنجليزية ،تفضل بزيارة:
https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-be-smart-stay-safe-order

توزيع اللقاح
تتوفر اآلن اللقاحات اآلمنة والفعالة لكوفيد 19-لألشخاص من سن  65عا ًما وما فوق في والية فيرمونت! غير مسموح حاليًا بالحضور دون
حجز مسبق ،ويجب على األشخاص تحديد موعد مسبق .ال تحتاج إلى تأمين واللقاح مجاني.
تتوفر اللقاحات حال ًيا لـ:






األشخاص من والية فيرمونت من سن  65عا ًما وما فوق
عمال الخطوط األمامية في مجال الرعاية الصحية
المقيمين في مرافق الرعاية طويلة األجل
موظفي الرعاية طويلة األجل الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى
موظفي خدمات الطوارئ الطبية والمستجيبين لها

المراحل التالية ،لم يتم اإلعالن عن التواريخ:


األشخاص ذوو الحاالت الصحية عالية الخطورة (من المقدر أن تكون في
نهاية شهر مارس)

خيارات التسجيل:

الصورة من :مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ()CDC

 .1قم بالتسجيل في وزارة الصحة لوالية فيرمونت على اإلنترنت على https://www.healthvermont.gov/covid-
( 19/vaccine/getting-covid-19-vaccineالتسجيل على اإلنترنت باللغة اإلنجليزية) أو من خالل االتصال بالخط الساخن
للقاحات على ( 855-722-7878للمساعدة بلغات أخرى اضغط  .)1ساعات عمل مركز االتصال من االثنين إلى الجمعة ،من
الساعة  8:15صبا ًحا حتى  5:30مسا ًء .وأيام السبت واألحد ،من  10:00صبا ًحا حتى  3:00مسا ًء.
 .2إذا كانت لديك أسئلة بشأن األهلية أو كنت تحتاج إلى مساعدة في التسجيل بلغة أخرى ،فيمكنك االتصال بمدير الحالة الخاص بك في
جمعية األفارقة ( )Association of Africansأو برنامج الالجئين ( .)Refugee Programإذا لم يكن لديك مدير حالة ،فاتصل
ببرنامج الالجئين ( )Refugee Programعلى الرقم  802-655-1963أو جمعية األفارقة ( )Association of Africansعلى
الرقم  802-355-0795وسيتم توصيلك بشخص يتحدث بلغتك.

برنامج المساعدة في اإليجار في حاالت الطوارئ

تاريخ البدء :مقدر أن يكون منتصف مارس ( 2021سيتم تحديد التاريخ الرسمي)
األشخاص المؤهلون:
هذه المساعدة المالية ُمخصصة ألولئك المتضررين من الجائحة .سيكون لدى المتقدمين بعض الدخل والمتطلبات األخرى التي سيحتاجون إلى
الوفاء بها للتأهل.
ما يقدمه البرنامج:
يمكن للبرنامج تقديم مساعدة مالية لدفع إيجار معين مستحق سابق والمساعدة في دفع إيجار مقبل .سيتم تقديم المنح بزيادات لمدة ثالثة أشهر،
شهرا إجماالً .قد يكون هناك خيار لتقديم طلب تمديد لمدة ثالثة أشهر بعد
ويمكن للمستأجرين التقدم للحصول على المساعدة لمدة تصل إلى 12
ً
ذلك.
العملية:
يتعين على كل من مالكي العقارات والمستأجرين تقديم طلب ،وسيتم الدفع مباشرة إلى مالك العقار .لألسئلة أو المساعدة في استكمال الطلب،
اتصل ببرنامج الالجئين ( )Refugee Programعلى الرقم  ،802-655-1963أو بجمعية األفارقة ( )Association of Africansالذين
يعيشون في والية فيرمونت على الرقم  ،802-355-0795وسيتم توصيلك بشخص يتحدث بلغتك.
لالطالع على تحديثات البرنامج والتطبيق باللغة اإلنجليزية ،تفضل بزيارة:
https://www.vsha.org/

هل لديك أسئلة؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟
مركز الموارد والتعافي ( )RRCمن كوفيد 19-في برلينغتون متاح للمساعدة ،اتصل بنا على  802-755-7239أو
 recovery@burlingtonvt.govواترك رسالة باسمك ولغتك المفضلة ومعلومات االتصال وسنساعدك في أسرع وقت ممكن .تتوفر في مركز
االتصال لدينا خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف .ساعات العمل لدينا من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة  8:00صبا ًحا  4:30 -مسا ًء.

العثور على ترجمات:
وزارة الصحة في والية فيرمونت
https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations
مدينة برلينغتون
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated
فرقة فيرمونت متعددة اللغات:
https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ
المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير حيث يتم تحديث اإلرشادات على المستوى الوطني ومستوى الوالية
الصورة من :مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCومدينة برلينغتون

