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 النقاط المهمة:

o  دليل إعادة الفتح  -خطة فيرمونت المستقبلية 

o  وضع حالةCOVID-19 

o  األقنعة الواقية اإلرشادات المحدثة حول 

o  برنامج المنح الدراسية لرعاية الطفل  -مبادرة التعلم المبكر 

o VERAP - برنامج المساعدة في التأجير أثناء حاالت الطوارئ في فيرمونت 

o Moving On, Moving Up -  برنامج التدريب الوظيفي لمساعد التمريض المرخص(LNA) 



 

 خطة فيرمونت المستقبلية
 

 
 

جميع األنشطة بحلول الرابع من جرى اإلعالن مؤخًرا عن "خطة فيرمونت المستقبلية" والتي ستدخل حيز التنفيذ خالل األشهر القادمة. والهدف من هذه الخطة هو إعادة فتح 
لمستقبلي للعودة إلى السفر غير المقيد والعمليات التجارية  شهر يوليو. وتقدم هذه الخطة دلياًل إلعادة الفتح لمساعدة سكان فيرمونت والشركات المحلية على رؤية المسار ا 

 م لضمان إعادة فتح الوالية وتجمعات األحداث. وقد ُوضعت الخطة من قبل وزارة الصحة وإدارة السالمة العامة ووكالة التجارة وتنمية المجتمع وتستخدم بيانات التطعي

 بشكل آمن.  

 
 تتضمن التحديثات األساسية ما يلي:

 
  إذا لم يكن للحدث طريقة لتحديد ما إذا كان الفرد حصل على اللقاح أم ال، افترض أن جميعهم غير حاصلين على اللقاح للحد من السعة. يجب – تحديث التجمعات - مايو 14

 )باللغة اإلنجليزية(، والذي يتضمن التباعد المادي ومتطلبات األقنعة.  التوجيه العالميأن تتبع األحداث والتجمعات 

شخًصا غير حاصلين على اللقاخ )أيهما أقل(، باإلضافة إلى   300قدم مربع إلى  50شخص واحد غير حاصل على اللقاح لكل  حد التجمع في األماكن المغلقة: •
 من األشخاص الذين تم تحصينهم وفقًا لما تسمح به مسافات التوجيه العالمي.  أي عدد

شخص غير حاصلين على اللقاح، باإلضافة إلى أي عدد من األفراد الحاصلين عليه حسب ما يسمح به   900ما يصل إلى  حد التجمع في األماكن المفتوحة: •
 التوجيه الشامل والتباعد.

 

الحجر الصحي واالختبار أمرين ضروريين للسفر عند العودة إلى فيرمونت. ومع ذلك، قد تظل بعض قيود الحجر الصحي واالختبار سارية على  يعد - رفع التقييد عن السفر
 السفر الدولي. كما قد يختلف التوجيه حسب الوالية، لذا قبل تحديد موعد رحلة، تحقق من إرشادات السفر الخاصة بوجهتك.

 
 ود رفع كل القي – يوليو 4

 ال توجد قيود على السعة، ويتم التشجيع على عقد الفعاليات في الهواء الطلق  -التجمعات والفعاليات  •

 ليست مطلوبة ولكن يتم تشجيعها بشدة  -متطلبات األقنعة والتباعد المادي  •

 باللغة اإلنجليزية لجميع القطاعات التوجيه العالمي -التشجيع على العمليات التجارية  •

 
  

https://accd.vermont.gov/covid-19/vermont-forward/business-operations#universal-guidance
https://accd.vermont.gov/covid-19/vermont-forward/business-operations#universal-guidance


 

 

 COVID-19وضع حالة  
 

 
 ص الحاالت في منطقتنا، اعتباًرا من نهاية أبريل. تظهر التقارير األخيرة تناق في المجتمع. COVID 19تواصل المدينة مراقبة وجود 

 حالة تم اإلبالغ عنها  21.6 -متوسط سبعة أيام )حتى نهاية أبريل(    •

 عاًما  29إلى   20سن  -)األسابيع األربعة الماضية(    COVID 19أكبر فئة عمرية كانت إيجابية في اختبار   •

 ٪ من أفراد مجتمع فيرمونت قد تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح. 61أكثر من تظهر البيانات الحديثة أن   •

وبينما تُظهر هذه األرقام تقدًما جيًدا، ما زلنا بحاجة إلى   المتعلقة بأفراد المجتمع األكبر سنًا حيث يستفيد الكثيرون من اللقاحات. COVID 19تنخفض حاالت  •

 وخي الحذر في هذا الوقت. مواصلة ت

 
عبارة عن  يرجى االستمرار ارتداء القناع واتباع إرشادات الوالية حول التجمع مع أشخاص خارج أسرتك، ووضع االختبار المجاني بعين االعتبار )وهو  ما يمكننا فعله: 

صباًحا حتى  10:00بين ستريت في برلنغتون كل يوم بين  405نف( المتاح في مسحة بسيطة يتم إجراؤها ذاتيًا من أنفك، وليس االختبار السابق الذي كان من أعماق األ
 مساًء. يمكن أن يقلل الحصول على لقاح بشكل كبير من انتقال الفيروس داخل المجتمع.   6:00الساعة 

 

  



 

 
 مبادرة التعلم المبكر

 
 

 First Steps Scholarshipهل تحتاج إلى مساعدة على دفع ثمن رعاية الطفل؟ قد يتأهل طفلك لبرنامج المنحة الدراسية 
 

من خالل مدينة برلنغتون، للمساعدة على تكاليف التعليم لرعاية األطفال بدوام كامل في   First Steps Scholarshipيمكن للعائالت المؤهلة الحصول على منحة   

أسابيع إلى سنتين  8بين  امج المؤهلة! لتقديم طلب، يجب أن تكون العائالت من سكان برلنغتون وأن تستوفي إرشادات الدخل أدناه، وأن يكون لديها طفل يتراوح عمرهالبر
 استخدم الرابط أدناه لمعرفة المزيد من التفاصيل! ونصف.

 

 ( أو أقل منه.AMIطقة )من متوسط الدخل في المن ٪80يجب أن يكون دخل األسرة عند 
 

حجم األسرة   
 المعيشية 

 أشخاص 8 أشخاص 7 أشخاص 6 أشخاص 5 أشخاص 4 أشخاص 3 شخصان

الدخل السنوي  
 عند أو أقل من 

$61,400 69,050 $76,700 $82,850 $89,900 $95,150 $101,250 

 

 
 كيفية التقديم:

أو اتصل   paula@letsgrowkids.org. للتقديم، اتصل أو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى باوال بوني على 2021-2020تُقبل الطلبات لفترة التقديم للمنحة الدراسية  

المساعدة. تتوفر   للحصول على  7239-755-802( على الرقم RRC. يمكنك أيًضا االتصال بمركز اتصال مركز الموارد والتعافي ) 5464-398-802على 

 خدمة الترجمة الفورية عبر الهاتف. 
 

 .www.burlingtonvt.gov/it/earlylearningتعرف على المزيد على  
 

  

http://www.burlingtonvt.gov/it/earlylearning


 

 

 برنامج المساعدة في التأجير أثناء حاالت الطوارئ في فيرمونت 

 

بالنسبة  .COVID-19لمساعدة المستأجرين على التعامل مع الصعوبات المالية المتعلقة بوباء تم إنشاء برنامج المساعدة في التأجير أثناء حاالت الطوارئ في فيرمونت 

 خدمة المرافق.  لألسر المؤهلة، يقدم البرنامج المساعدة على اإليجار والمرافق لمساعدة سكان فيرمونت على تجنب اإلخالء أو فقدان

يمكن  .أرصدة اإليجار المستحقة الحالية والسابقة، وتكاليف المرافق والطاقة المنزلية الحالية والسابقة، والنفقات األخرى المتعلقة باإلسكانيساعد البرنامج األسر على دفع 
يجب ملء الطلبات من قبل كل من المستأجر ومالك   يف الطاقة، مثل زيت الوقود.أن تشمل المساعدة مرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وإزالة القمامة وتكال 

  العقار، وسوف تُسدد المدفوعات المباشرة للمالك. 

 )باللغة اإلنجليزية(  /https://erap.vsha.orgالموقع اإللكتروني:  

 اللغة، اتصل بـ: للمساعدة في تقديم الطلب ودعم 

 AALV –  رابطة األفارقة القاطنين في فيرمونت 

vt.org/-http://www.aalv 
3106-802) 985( 

  
CVOEO – مشروع التمكين المالي لألمريكيين الجدد 

https://www.cvoeo.org/ 
x117 1417-802) 860( 

  
USCRI Vermont –  لجنة الالجئين والمهاجرين األمريكية 

vermont/-https://refugees.org/uscri 
1963-802) 655( 

 

https://erap.vsha.org/
http://www.aalv-vt.org/
tel:(802)%20985-3106
https://www.cvoeo.org/
tel:(802)%20860-1417
https://refugees.org/uscri-vermont/
tel:(802)%20655-1963


 

Moving On, Moving Up 
 

 هل أنت مستعد للتغيير؟ 
 ابدأ حياة مهنية جديدة في مجال الرعاية الصحية وامض قدًما!

 

. سيوفر هذا برنامج تدريب مساعد التمريض المرخص  (LNA)كسب أجور أعلى كمساعد تمريض مرخص 

(LNA :) 
 

 أسابيع تُقدم عبر اإلنترنت وشخصيًا 10دورة مدتها  •
 ساعة من التدريب العملي المدفوع، بعد االنتهاء من الدورة 32 •
 ( من الصليب األحمر LNAالتحضير الكامل المتحان ترخيص مساعد التمريض المرخص ) •
 التطور المهني  •
   Ethan Allen ResidenceوUVMMCمع  Moving On, Moving Upتتشارك   •

  Cathedral Squareو
 مجانًا لكل المتقدمين المؤهلين  •

 
 الجدول الزمني: 

 مساءً  9:00إلى  6:00الدورة الدراسية ثالث ليال في األسبوع، من الساعة 

 
 للتقدم بطلب: 

 LNA-www.burlingtonvt.gov/covid/19بادر بزيارة 
 CEDOLNA@burlingtonvt.gov.لألسئلة، أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  
 مايو. 10من ستخضع كل الطلبات للمراجعة باستمرار بدًءا  

 

 

 

 COVID-19معلومات عن 
 

 : COVID 19لدى وزارة الصحة في فيرمونت صفحات بلغات مختلفة تتضمن معلومات صحية عن 
 

 resources#Arabic-19/resources/multilingual-https://www.healthvermont.gov/covidالعربية:  
 

  

http://www.burlingtonvt.gov/covid-19/LNA
mailto:CEDOLNA@burlingtonvt.gov
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Arabic


 

 

 هل لديك أسئلة؟ هل تحتاج للمساعدة؟
 

أو  7239-755-802في برلنغتون موجود للمساعدة، اتصل بنا على  COVID-19المعني بوباء  (RRC)مركز الموارد والتعافي 

recovery@burlingtonvt.gov  واترك رسالة باسمك ولغتك المفضلة ومعلومات االتصال وسنساعدك في أقرب وقت ممكن. يتوفر في مركز االتصال لدينا خدمات

 عصًرا.   4:30صباًحا إلى الساعة    8:00من الساعة الترجمة الفورية عبر الهاتف. ساعات العمل لدينا من يوم االثنين إلى الجمعة، 

 

 البحث عن ترجمات:
 وزارة الصحة في فيرمونت 

translations-19-https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid 

 ون مدينة برلنغت

19/translated-https://www.burlingtonvt.gov/covid 

 فرقة مهام فيرمونت متعددة اللغات: 

UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQhttps://www.youtube.com/channel/ 

 
 المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير حيث تُحّدث المبادئ التوجيهية 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

