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وس كورونا لعام    (  COVID-19) 2019مرض فير
(04 /09 /2020 ) 

 
 معلومات حولك وحول عائلتك 
ل ز  معلومات حول أمر البقاء بالميز

 موارد مجتمعية
 معلومات ألولئك المرضز 

كات والصناعات  معلومات للشر

 معلومات للمسافرين والرحالت الجوية

 
 

ي ذلك اليوم.  4مساًء باستخدام البيانات من الساعة  6الساعة سيتم تحديث لوحة التحكم هذه يومًيا بحلول 
 مساًء ف 

 . إكمال هذا النموذج( مع األسئلة أو  512-974- 2000) 3- 1-1يرجى االتصال بالرقم 
 

ي والية تكساس، - سيتم تحديث بيانات مقاطعة أوست   
ي تظهر ف 

ي والية تكساس  ترافيس يومًيا. لعرض عدد الحاالت الت 
ز
قم بزيارة إدارة خدمات الصحة ف

(DSHS) . 
 

وس كورونا المستجد )  ي أنحاء الواليات المتحدة األمريكية.  ( هCOVID-19مرض فير
و مرض يصيب الجهاز التنفسي والذي ينتشر من شخص آلخر ف 

وس كورونا المستجد ) وس  COVID-19وترتفع مخاطر العدوى بمرض فير ي االتصال بشخص ما معروف بأن لديه مرض فير
( بالنسبة لألشخاص وثيق 

عاملتر  بالرعاية الصحية أو أفراد أرسة هذا الشخص. ويتضمن األشخاص اآلخرون المعرضون  (، وهم عىل سبيل المثال الCOVID-19كورونا المستجد )

وس كورونا المستجد ) ي منطقة بها انتشار لمرض فير
ي أو الذين كانوا مؤخًرا ف 

 (. COVID-19لمخاطر أعىل لإلصابة بالعدوى هؤالء الذين يعيشون ف 

وس بشكل رئيسي بتر  األشخاص  ي حدود  ينتشر الفير
ي االتصال ببعضهم البعض )ف 

ء عند سعال أو   6وثيق  ي
أقدام تقريًبا( من خالل الرذاذ التنفسي الناشر

وس كورونا المستجد ) ا أن يصاب الشخص بمرض فير
ً
ء عليه  COVID-19عطاس شخص مصاب بالعدوى. يمكن أيض ي

( من خالل لمس سطح أو شر

وس ثم لمس فمه، أو أنفه، أو حت  عينيه، ولكن  وس.  الفير  ال يعتقد بأن هذا هو السبيل الرئيسي النتشار الفير

 
ز  ي مدينة أوست 

ز
 استجابة مركز الصحة العامة ف

ي مدينة أوست   يراقب عن كثب الموقف المتطور بشعة وذلك بالتنسيق مع دائرة الخدمات الصحية بوالية تكساس ) 
(، DSHSإن مركز الصحة العامة ف 

(، ووكاالت الصحة العامة والرعاية الصحية المحلية واإلقليمية. وضع مركز الصحة العامة بمدينة  CDCاية منها )ومراكز السيطرة عىل األمراض والوق
وس كورونا المستجد )APHأوست   )  (.  COVID-19( خطة مكونة من خمس مراحل لتنسيق أنشطة االستجابة لفير

 
 (: األشخاص تحت المراقبة 1المرحلة األولي ) •
 : األشخاص قيد الفحص )االختبار قيد التقدم((2المرحلة الثانية ) •
 (: الحالة المؤكدة )بدون انتشار من شخص آلخر(3المرحلة الثالثة ) •
لية(4المرحلة الرابعة ) •  (: انتشار محدود من شخص إل شخص )جهات اتصال قريبة/مي  
ي المجتمع5المرحلة الخامسة ) •

ز
 (: انتشار مستمر من شخص آلخر ف

 
ي 
ي منطقة ما، ويتضمن ذلك بعض األشخاص الذين ال يمكنهم التأكد من كيفية إصابتهم أو يعت 

وس ف  مكان  االنتشار المجتمعي أن الناس قد أصيبوا بالفير
 إصابتهم بالعدوى. 

 
ا بتنشيط مركز عمليات الدائرة الخاص بنا للسماح بتحستر  تنسيق APHقام مركز الصحة العامة بمدينة أوست   )

ً
االستجابة، وتوفير مراقبة األعراض  ( أيض

كات، وال  ي الرعاية الصحية، والشر ، كما وفر المركز رسائل الوقاية ألخصائتر
/مقاطعة ترافيس من الصتر  مدارس، وعامة للمقيمتر  العائدين إل مدينة أوست  

ي مدينة أوست   
. TCEOCAمقاطعة ترافيس )-الناس. باإلضافة إل ذلك، تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ ف  ي

  ( بشكل جزئ 
 

اء االستشاري  فريق الخير
 

https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/ServiceRequest.mvc/SRIntake
https://www.dshs.texas.gov/news/updates.shtm#coronavirus
https://www.dshs.texas.gov/news/updates.shtm#coronavirus
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اءتم تشكيل   ي عشر طبيًبا من جميع أنحاء المجتمع. وم لجنة استشارية للخيى
ي األمراض المعدية وطب األطفال تتكون من أكير من اثت 

اء ف  ن بينهم خيى
اتيجيات ، وكذلك أطباء من التعليم العالي والمدارس العامة. تختص اللجنة بتقديم توصيات وإرشادات بشأن اسي  ي

  وطب الطوارئ والطب الباطت 
ية.   التخفيف والوقاية للتجمعات الجماهير

 

ز مرفق/والية تكساس   إغالق مرافق مدينة أوست 

 

ز )تم إغالق عدد مكون من    . سيتم تحديث هذه القائمة أثناء إغالق أو إعادة فتح المرافق األخرى. (PDFمرافق مدينة أوست 

وس كورونا المستجد )أصدر حاكم والية تكساس العديد  ي التخفيف من آثار فير
قائمة  (. يقدم مكتب العمدة COVID-19من اإلعفاءات للمساعدة ف 

 فيما يتعلق باإلعفاءات الحالية.  بموارد ومعلومات الوالية

 _______________________________________________________________________________________________ 
 

 معلومات حولك وحول عائلتك
 

 معلومات حول أغطية الوجه 
ترافيس توصية لعامة الناس باستخدام أغطية الوجه النسيجية عند إجراء األنشطة األساسية أو األعمال األساسية خارج محل  -نفذت مقاطعة أوست   

اض . وهذه التوصية تتوافق مع توصية وطنية تم اإلعالن عنها مؤخًرا من ِقبل مراكز السيطرة عىل األمر COVID-19إقامتهم من أجل إبطاء انتشار 
وس. CDCوالوقاية منها ) وس الذين ال تظهر عليهم أعراض من انتشار الفير ي لمنع حامىلي الفير

ي إضاف 
 (، للعمل بتدبير وقائ 

 

 نصائح 
 يجب أن تكون أغطية الوجه القماشية: 

 آمنة ولكنها مريحة عىل جانب الوجه •

 آمنة برباط أو حلقات عىل األذن  •

 تتضمن طبقات متعددة من القماش •

 بالتنفس بدون قيود تسمح  •

 يمكن غسلها وتجفيفها آلًيا بدون تلف أو تغيير الشكل  •
 

  برامج تعليمية

 ابحث عن ثالثة تصميمات لألقنعة أدناه: 

 تغطية سريعة للتي شيرت بدون خياطة
 المواد المطلوبة: تي شيرت، مقص 

  

https://austintexas.us5.list-manage.com/track/click?u=1861810ce1dca1a4c1673747c&id=5076976974&e=fe3a68e94f
http://austintexas.gov/sites/default/files/2020-03/Closed%20City%20of%20Austin%20Facilities_3_26.pdf
https://gov.texas.gov/coronavirus
https://gov.texas.gov/coronavirus
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 تغطية الوجه من باندانا 

 لمواد المطلوبة: باندانا )أو قماش مرب  ع(، فلي  قهوة، أربطة مطاطية )أو أربطة شعر(، مقصا

 بوصات  6-7

 

 قطع 

 

 

 قطع سالسل رابطة العنق 

 بوصة  7-8

قم بربط الخيوط حول العنق   

 ثم فوق الرأس. 
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 قطع فلتر القهوة 

. طية الفلتر في وسط باندانا 3

ألسفل. طي أسفل مطوية. طي 

 ألعلى. 
ضع األربطة المطاطية أو أربطة الشعر  

 بوصات.  6على بعد 
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 طي جانبي للوسط مع الشد

، قطعتتر   6× 10المواد: مستطيالن مقاس   ي
ائط من القماش، أو روابط   6بوصات من نسيج قطت  طة مطاطية، خيط، رسر بوصات من المطاط )أو أرسر

،) ي  مقص، ماكينة خياطة شعر(، إبرة وخيط )أو دبوس بوئى

 طي جانبي إلى الوسط مع الشد. 
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 األسئلة الشائعة 

 الوجه المصنوعة من القماش؟ مت  يجب ارتداؤها؟س: لماذا تحتاج إىل ارتداء أغطية 
ي ضوء البيانات الجديدة حول 

، يوصي  ، خاصة مع االنتقال بدون أعراض، جنًبا إل جنب مع استمرار االنت COVID-19كيف ينتشر ج: ف  شار المجتمعي
لتغطية أنفهم وفمهم عند مغادرة مكان إقامتهم إلجراء األنشطة األساسية أو األعمال   غطاء وجه من القماشمركز أوست   للصحة العامة أن يرتدي الناس 

 األساسية. هذا لحماية األشخاص من حولك إذا كنت مصاًبا ولكن ليس لديك أعراض. 
 س: من ال يجب أن يلبس أغطية الوجه القماشية؟

ي التنفس، 
ي من صعوبة ف 

، أو أي شخص يعائ  ي وضع أغطية الوجه القماشية عىل وجوه األطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن سنتتر 
أو فاقد  ج: ال ينبع 
 و عاجز أو غير قادر عىل إزالة الغطاء بدون مساعدة. الوعي أ

 أقدام عىل األقل من الناس إذا كنت ترتدي غطاء وجه من القماش؟  6س: هل ما زلت بحاجة للبقاء عىل بعد 
. ال يزال عليك البقاء عىل  COVID-19ج: نعم. ُيعد ارتداء أغطية الوجه القماشية إجراًء إضافًيا للصحة العامة يجب عىل الناس اتخاذه للحد من انتشار 

ل، وممارسة التنظيف المتكرر لليدين واإلجراءات الوقائية اليومية  6بعد  األخرى.  أقدام عىل األقل من األشخاص اآلخرين )االبتعاد الجسدي( خارج المي  
وس من مرتديها إل   اآلخرين. ال ُيقصد بغطاء وجه القماش حماية مرتديها، ولكنه قد يمنع انتشار الفير

ي يجب ارتداؤها؟
 س: ما نوع أغطية الوجه القماش الت 

ل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة، مثل مناديل األطباق ومناش ي المي  
لية أو صنعها ف  ف األطباق ج: يمكن صنع أغطية الوجه القماشية من األدوات المي  
هم من   N95والقمصان القديمة واألوشحة. إن األقنعة الجراحية وأجهزة التنفس  ي مجال الرعاية الصحية أو غير

غير متوفرة ويجب حجزها للعاملتر  ف 
 المستجيبتر  الطبيتر  األوائل. 

 س: هل يجب غسل أغطية القماش أو تنظيفها بانتظام؟
ة االستخدام.  ا لوتير

ً
 ج: نعم. يجب غسلها بشكل منتظم وفق

 س: كيف يمكن تعقيم/تنظيف غطاء القماش بأمان؟ 
حول إزالة     اتبع اإلرشادات من مركز السيطرة عىل األمراض لمزيد من التفاصيل سالة كافية لغسل غطاء الوجه بشكل صحيح. ج: يجب أن تكون الغ

  نفس. التلوث وإعادة استخدام أجهزة الت
 س: كيف يمكن إزالة غطاء الوجه المستعمل من القماش بأمان؟

  ج: يجب أن يحرص األفراد عىل عدم لمس أعينهم وأنفهم وفمهم عند إزالة غطاء وجههم وغسل أيديهم فوًرا بعد اإلزالة. 
 

 بوصات  10

 طية 

 غرزة غرزة

 غرزة

 غرزة

 طية

 غرزة

 خيط متخلل 

 عقدة

 ثنية في عقدة

 ½ بوصة
 ½ بوصة

 بوصة 1/4

 بوصة  6
 طية

 غرزة
 بوصة 1/4

 طية

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
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 معلومات حول رعاية األطفال والمدرسة
 

 س: هل تتأثر مرافق رعاية األطفال بالقرار؟ 

ي األعمال األساسية،  ج: 
 
ي العمل إذا كانت تخدم الموظفتر  الذين يعملون ف

 
ي البنية التحتية  قد تستمر مرافق رعاية األطفال ف

ي الوظائف الحكومية األساسية، أو ف 
ف 

،  سليمةأو أقل  10تكون مكونة من   . يجب أن تتوافق مرافق رعاية األطفال مع متطلبات التباعد االجتماعي من خالل الحفاظ عىل نفس المجموعات بحيثالحيوية

ي نفس المجموعة، مع نفس مقدم الرعاية الطبية مع عدم تغيير نفس وإبقاء 
 
 . أو بتر  المجموعاتمن مجموعة إل أخرى   األطفالاألطفال ف

 . صفحة أعمال وصناعات المعلوماتيجب أن تشير مرافق رعاية األطفال التي تبحث عن أسئلة العالقات التجارية إلى 
 

 س: هل المدارس مغلقة؟ 

ل  ج:  ي ظل قرار العمل من المي  
 
 أساسية ف

ً
سهل التعلم عن ُبعد أعماال

ُ
ي ت
عد المؤسسات التعليمية الت 

ُ
من. يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول  العمل اآل  - ت

 المدارس عىل مواقع المناطق: 

 

المناطق التعليمية للمدارس    
ي عشر 

 حت  الصف الثانز
 الجامعات/الكليات

•  Austin ISD 
•  Eanes ISD 
•  Lake Travis ISD 
•  Lago Vista ISD 
•  Leander ISD 
•  Del Valle ISD 
•  Manor ISD 
•  Pflugerville ISD 
•  Elgin ISD 
•  Coupland ISD 
•  Round Rock ISD 
•  Marble Falls ISD 
•  Johnson City ISD 
• Dripping Springs 

 ISD 
• Hays Consolidated 

 ISD 

•  University of Texas 
•   St. Edwards University 
• Tillotson -Huston

 University 
•  Concorida University 
• Austin Community 

  egeColl 
  

 

 مصادر إضافية 

 
ز   ل" "  –مدينة أوست  ز ي الميز

ز
 معلومات قرار البقاء ف

وس كرونا المستجد )   -الخدمات الصحية واإلنسانية لوالية تكساس  ي تتأثر بفير
 ( COVID-19مسح مقدم رعاية األطفال للعمليات الت 

    حماية عائلتك – ( CDCمركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ) 
CDC  -   وس كورونا المستجد   (COVID-19) 2019أمراض األطفال وفير
CDC  -  المدارس وأماكن العمل ومواقع المجتمع  
CDC  -  وس كورونا التحدث مع األطفال حول م هم ممن يتعاملون مع األطفال2019رض فير ي المدرسة وغير

  : رسائل ألولياء األمور وموظفز
CDC  -  دليل معاهد التعليم العاىلي 

 

 

 االختباراألعراض ومعلومات 
( يعانون من أمراض تنفسية متوسطة إلى شديدة مع أعراض السعال، والكحة، ضيق  COVID-19كان المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد )

 .يرجى زيارة صفحة الويب "معلومات ألولئك المرضى"التنفس. إذا كنت تعاني من هذه األعراض، 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www.austinisd.org/student-health/coronavirus
https://www.eanesisd.net/coronavirus
https://www.ltisdschools.org/Page/3868
http://www.lagovistaisd.net/page/schoolnurse-Home
http://support.leanderisd.org/support/covid-19/
https://www.dvisd.net/coronavirus/
https://www.manorisd.net/Page/5291
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=7656
https://www.elginisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=86&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=5439&PageID=1
https://www.couplandisd.org/
https://roundrockisd.org/coronavirus/
https://www.marblefallsisd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=203&ViewID=ed695a1c-ef13-4546-b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=9089&PageID=1&Comments=true
https://www.jc.txed.net/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.hayscisd.net/
https://www.hayscisd.net/
https://www.utexas.edu/
https://www.stedwards.edu/
https://htu.edu/
https://htu.edu/
https://www.concordia.edu/
https://www.austincc.edu/
https://www.austincc.edu/
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/child-care-provider-survey-operations-impacted-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
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وس كورونا لعام   /مقاطعة ترافيس؟2019س: كيف يتم إجراء فحوصات مرض فير ز  ؟ هل يتم إجراء أي فحوصات ألفراد مدينة أوست 

ي والية تكساس ) ج: 
ي أوست   قادر اآلن عىل إكمال اختبار  DSHSمختيى إدارة خدمات الصحة ف 

ات الخاصة. إذا  COVID-19( ف  ، جنًبا إل جنب مع المختيى
ظهر أعراض 

ُ
ي العيادات والمستشفيات باستخدام الخدمات الصحية عن ُبعد )راجع قائمة خدمات COVID-19كنت ت

، فتجنب خطر االنتشار ف 
أو استدعاء مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. سيحدد طبيبك ما إذا كان هناك تشخيص آخر  ( هناوخدمات الرعاية الصحية عن ُبعد لغير المؤمن عليهم 

 مقبول بأعراض مشابهة )مثل اإلنفلونزا(.  
 

ي مدينة أوست   هذه المعلومات لتقييم المخاطر المشتبه  COVID-19بالنسبة لحاالت 
بها، سيقوم طبيبك بتعبئة نموذج. يستخدم مركز الصحة العامة ف 

 لالختبار وسيتم تزويدك بموقع موقع اختبار. حت  ذلك
ً
ي   والمعايير لتحديد ما إذا كان االختبار مناسًبا. سيتم إخطارك بما إذا كنت مؤهال

، ابق ف  الحتر 

ل والمسافة   الذاتية. المي  
 

رضة لإلصابة بالعدوى الشديدة؟
ُ
 س: هل يوجد بعض األشخاص أكير ع

وس اإلنفلونزا، فإن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   ج:  عاًما و/أو لديهم ظروف صحية أساسية مثل أمراض القلب وارتفاع   65نعم. عىل غرار فير
وس كورونا المستجد ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة ومرض السكري معرضون لخطر أكيى  ة ومضاعفات فير  . COVID-19 لإلصابة بأمراض خطير

 
 . إرشادات لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنةالصحة العامة بمدينة أوست   بوضع قام مركز 

 

 معلومات الوقاية
ي منع انتشار األمراض مثل األ 

ز
وس كورونا المستجد )س: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها للمساعدة ف ا؟COVID-19نفلونزا وفير

ً
نت مريض

ُ
 ( إذا ك

ي مدينة أوست   بوضع 
 . إرشادات للمساعدة عىل منع انتشار المرض من المرص  لآلخرينج: قام مركز الصحة العامة ف 

ل فيما عدا الحصول عىل الرعاية الطبية • ي المي  
  ابق ف 

ا قبل زيارة طبيبك إذا كنت من األشخاص غير المؤمن عل •
ً
يهم وليس لديهم طبيب رعاية مخصص، يمكنهم االتصال بالخط الساخن  اتصل ُمسبق

وس كورونا لعام   للحصول عىل التوجيهات.  512- 978-8775( عىل الرقم  COVID-19) 2019لمرض فير
  راقب أعراضك •
لك • ي مي  

  اعزل نفسك عن األشخاص والحيوانات األخرى ف 
  تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية مع اآلخرين •
  لك وعطسكغِط ُسعا •
ا • ً   نظف يديك كثير
  قم بتنظيف جميع األسطح متكررة التالمس يومًيا •

وس كورونا المستجد ) لي حت  يتم تقليل خطر  COVID-19يجب أن يبق  المرص  الذين تأكدت إصابتهم من فير
( المؤكد تحت احتياطات العزل المي  

 انتقال العدوى الثانوية إل اآلخرين. 
 

 انقر هنا للمزيد من المعلومات لمن هم مصابون بالمرض.
 

؟ ي حماية نفسي
 س: كيف يمكنتز

 يمكنك حماية نفسك من خالل اتخاذ التدابير التالية:   ج: 

 ُيعانون من المرض. تجنب االتصال الوثيق مع الناس ممن   •

 تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.  •

ا بالماء والصابون لمدة   • ً % كحول عل األقل  60ثانية عىل األقل. استخدم مطهر يدين قائم عىل الكحول يحتوي عىل نسبة   20اغسل يديك كثير

 إذا لم يتوفر الماء والصابون. 

 

؟  س: ما هو التباعد االجتماعي

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faustintexas.gov%2Farticle%2Fcovid-19-information-you-and-your-family&data=02%7C01%7CAndy.Tate%40austintexas.gov%7Cfcf8f2c3323446885d8808d7cb4cbbbd%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637201402746755850&sdata=By0KmupaYrDsjTRD8ry7ZbEtgi%2Fl2j6l0ddvN85GVSc%3D&reserved=0
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Elderly%20COVID%2019%20Infographic_FINAL.png
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(1).pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
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ف مدينة أوست   التباعد االجتماعي بأنه الحفاظ عىل ما ال يقل عن ستة أقدام من االنفصال بتر  األشخاص والتحكم فيها بخالف المرور ج:  ي   تعرِّ
العرص 

، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة  ي
ي   20والحظ 

الكم أو الكوع،  ثانية عىل األقل قدر اإلمكان أو باستخدام مطهر اليدين، تغطية السعال أو العطس )ف 

 وليس اليدين( بانتظام تنظيف األسطح متكررة التالمس وعدم لمس اليدين. 

ي منع انتشار وباء اإلنفلو 
ستخدم للمساعدة ف 

ُ
اتيجية ت ف مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها التباعد االجتماعي بأنه اسي   نزا.  وتعرِّ

 اجتماعًيا. يعد ا
ً
وس كورونا لعام التباعد االجتماعي ليس عزال  . 2019لتباعد المادي جزًءا بالغ األهمية من عملية منع انتشار مرض فير

ي 
ل   24ف  ي المي  

ا إلزامًيا، وال   -مارس، مرر عمدة مدينة أوست   قرار اإلقامة ف 
ً
ل. هذا ليس تأمين ي المي  

العمل اآلمن، مما يتطلب من أعضاء أوست   البقاء ف 

. يزال ُيسمح باألنشطة األساسية وا  لعمل. وبالنسبة ألولئك الذين يغادرون منازلهم، يوص بشدة بالتباعد االجتماعي لتسوية المنحت 

؟     س. كيف تمارس التباعد االجتماعي

ورية   •  تجنب األماكن العامة والتجمعات االجتماعية غير الض 

 تجنب االتصال الجسدي مثل العناق والمصافحة والقبالت  •

ة من  •  الناس أو الحشود   تجنب تواجد أعداد كبير

ل إن أمكن    •  العمل من المي  

وري لوسائل النقل العام    •  تجنب االستخدام غير الض 

 أقدام   6حافظ عىل مسافة ال تقل عن  •

ا؟ 
ً
وري عد التباعد االجتماعي ضز

ُ
  س. لماذا ي

ا لمركز السيطرة عىل األمراض )
ً
ي الظروف التالية:   CDCوفق

وس أن ينتقل من شخص آلخر ف   (، يمكن للفير

ي حدود  •
ا )ف 

ً
ي االتصال ببعضهم بعض

 أقدام تقريًبا(.  6بتر  األشخاص وثيق 

ي أفواه أو أنوف األشخاص القريبتر  أو  •
ي الهواء. يمكن أن يستقر هذا الرذاذ ف 

من خالل القطرات عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ف 

.  يمكن استنش  ي الرئتتر 
 اقه ف 

وس  وس   COVID-19التباعد االجتماعي مهم خالل هذا الوقت ألنه كمرض معد، يمكن استنشاق فير ي الهواء إذا سعل شخص ما. يمكن أن ينتشر الفير
ف 

ا من خالل األسطح الملوثة.   
ً
 أيض

؟      س. هل يمكنك القيام بأي أنشطة أثناء ممارسة التباعد االجتماعي

اء البقالة، أو الذهاب للجري، أو  ل لشر ي مع كلبك، وتناول األدوية، ومغادرة المي  
زيارة طبيبك أو السفر ال يزال بإمكانك القيام باألنشطة اليومية مثل المسر

 (. من وإل العمل )إذا تم تحديده عىل أنه عمل أساشي 

.   6إذا كنت بالخارج، يرجى تذكر أن تبتعد عىل األقل  ي مجموعات ال يمارس التباعد االجتماعي
ي ف 

 عن أي شخص آخر. إن الجري أو المسر
ً
 أقدام بعيدا

وس كورونا لعام   2019حقائق عن مرض فير

وس كورونا المستجد؟   س: ما هو فير
وس كورونا المستجد  ج:  وس المسبب لفير وس كورونا لم يتم تحديدها من قبل. الفير وسية جديدة لفير وس كورونا المستجد هو فصيلة فير -COVIDفير
ي تنتشر عادة بتر  البشر ، ال يشبه 19

وسات كورونا الت  ا، فير
ً
ا خفيف

ً
د.  وتسبب مرض  مثل نزالت اليى

 
وس كورونا المستجد  ي خطر للتعرض لفير

ز
؟  COVID-19س: هل أنا ف ز ي مدينة أوست 

ز
 ف

وس كورونا المستجد  ج:  ايدة عىل االنتشار   COVID-19ال يزال الخطر العام لفير ي الوقت الحالي نتيجة األدلة المي  
ي تزايد ف 

ي تكساس عىل عامة الناس ف 
ف 

ي ال
 واليات المتحدة. الشخصي من شخص إل آخر ف 

وس كورونا  ضة لمرض فير ي مدينة أوست   العديد من الحاالت الُمفي 
ترافيس. لالطالع  - ( بمقاطعة أوست   COVID-19أو ) 2019تلق  مركز الصحة العامة ف 

للحصول عىل أحدث المعلومات حول عدد الحاالت   . as.gov/COVID19www.AustinTexعىل آخر المستجدات لعدد الحاالت، يرجى زيارة  

ي تكساس، قم بزيارة 
 . (DSHSدائرة الخدمات الصحية لوالية تكساس )المؤكدة ف 

وس كورونا المستجد  وس المسبب لفير  ؟COVID-19س: كيف ينتشر الفير

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
http://www.austintexas.gov/COVID19
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
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أقدام تقريبًا(. ال يحمله  6يُعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من شخص إلى شخص آخر. بين األشخاص وثيقي االتصال ببعضهم بعًضا )في حدود  أ:

ب بالعدوى. يمكن أن يستقر هذا الرذاذ في أفواه أو أنوف األشخاص القريبين أو الهواء. من خالل الرذاذ التنفسي الناشيء عند سعال أو عطاس شخص مصا

يعني أن األشخاص الذين أصيبوا بالفيروس قد اتصلوا على األرجح مع شخص من معارفهم )مثالً، الزوج،  االنتشار من شخص إلى شخص  يمكن استنشاقه في الرئتين.

   ترافيس لديها أدلة على االنتشار من شخص إلى شخص.-مقاطعة أوستنزميل الغرفة، طفل(. 

؟  س: ما هو االنتشار المجتمعي

ي   ج: 
وس ف  ي االنتشار المجتمعي أن الناس قد أصيبوا بالفير

 منطقة ما، ويتضمن ذلك بعض األشخاص الذين ال يمكنهم التأكد من كيفية إصابتهم أو  يعت 
 مكان إصابتهم بالعدوى. 

 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 

 العمل اآلمن-معلومات قرار العمل من المنزل

ل  ي المي  
ي باإلقامة ف 

أبريل   13حت   مساءً  11:59من الساعة   2020مارس   24العمل اآلمن، اعتباًرا من  - أصدر رئيس البلدية ستيف أدلر قرار يقص 

ي   . وأصدرت قاضية مقاطعة ترافيس سارة إيكهاردت وقاضية مقاطعة ويليامسون بيل جرافيل قرارات مماثلة.  يتطلب القرار من المقيمتر  البقاء2020
ف 

ل، باستثناء األنشطة األساسية واألعمال األساسية، لمنع المزيد من انتشار   .  COVID-19المي  

األساسية واألنشطة غير األساسية بما في ذلك التجمعات االجتماعية بغض النظر عن عدد األشخاص معًا أو تناول الطعام داخل  يحظر القرار األنشطة غير

ك ألساسية بما في ذلالمطعم أو في الهواء الطلق أو زيارة الحانات أو أماكن الترفيه أو الصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. يسمح الطلب باألنشطة ا

 الذهاب إلى متجر البقالة أو الصيدلية أو المطاعم للخروج أو تلقي الرعاية الطبية أو أخذ حيوانك األليف في نزهة. 

 تتضمن أمثلة األنشطة األساسية ما يلي:

 الصحة والسالمة: تلقي الرعاية الصحية أو خدمات الطوارئ أو المستلزمات الطبية أو األدوية

 مع للفيروس، والذي ينتشر بسهولة بين الناس.هناك انتقال كبير من المجت

طة أن يحافظ النشاط والتدريب في الهواء الطلق: االنخراط في األنشطة الخارجية، مثل المشي أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو الجري شري

 األفراد على مسافة تباعد اجتماعي بمقدار ستة أقدام على األقل 

للحفاظ على   والخدمات األساسية: أداء العمل في األعمال األساسية، والتي تشمل كافة الخدمات الالزمة لضمان استمرار تشغيل البنية التحتية الحيويةالعمل 

 صحة وسالمة ورفاهية العامة 

 أو األشخاص الضعفاء اآلخرين في أسرة أخرى  رعاية اآلخرين: رعاية أحد أفراد األسرة أو المسنين أو القصر أو الُمعالين أو األشخاص ذوي اإلعاقة

 اقرأ قرار الصحة العامة 

 ما الذي تحتاج إلى معرفته 
ورية  إنه من الهام أن ت هات غير الض   

/ترافيس تجنب الي  ا إلزامًيا. يطلب قرار مركز الصحة العامة من جميع سكان مقاطعة أوست  
ً
عرف بأن هذا ليس إغالق

وس كرونا المستجد ) ل قدر اإلمكان الحتواء انتشار فير  
ي المي 

 (. COVID-19والبقاء ف 

اء البقالة  لك لشر اء الدواء أو زيارة الطبيب أو الذهاب من وإل العمل وال يزال القرار عىل ما يرام للخروج من مي   أو الذهاب للجري أو تمشية الكلب أو رسر

 .)  )إذا ما تم تحديده عىل أنه عمل أساشي

ورية للسفر إىل األنشطة أو األعمال األساسية.   وثائق إضافية، تتجاوز متطلبات الهوية العادية للتنقل، ليست ضز

 األسئلة الشائعة
 العمل اآلمن -األسئلة الشائعة حول قرار العمل من المنزل قم بتنزيل الملف الكامل من 

ل؟  ز ي الميز
ز
 لماذا يوجد قرار البقاء ف

ي العديد من األشخاص المصابتر  به من أعراض أو لديهم أ
وس، والذي ينتشر بسهولة بتر  الناس. ال يعائ  عراض هناك انتقال كبير من المجتمع للفير

وس، خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  وس حت  لو لم يشعروا بالسوء. بعض الذين يصابون بالفير عاًما،   60خفيفة، ولكن يمكنهم بسهولة نشر الفير

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-03/Order%2020200324-007%20-%20Stay%20Home%20-%20Work%20Safe%20%28OCR%20v2%29.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/FAQ_stayhomeworksafe.pdf
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
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ة وقد يحتاجو  ي جهاز المناعة، والذين يعانون من حاالت طبية مختلفة، قد ينتهي بهم القرار بمضاعفات خطير
ن إل  وأولئك الذين يعانون من ضعف ف 

ي التنفس.  
ي مثل األكسجتر  أو المساعدة ف   تدخل طتى

ي مثل هذا القرار، قد يحت
وس ينتشر بسهولة شديدة، وبدون تدخل ف  ا عىل نظام  وحيث أن الفير

ً
اج الكثير من الناس إل عناية طبية، مما يضع ضغط

ة. من الهام أن نبذل كل ما  ي من األرسة أو المعدات للعناية الكافية ألصحاب األمراض الخطير
ي وسعنا إلبطاء   الرعاية الصحية. وقد ال يكون لدينا ما يكق 

ف 

" لتجنب إرهاق نظام الرعاية وس و"تسطيح المنحت  ي أنه ستكون هناك رعاية صحية متاحة ألولئك   انتشار الفير
الصحية لدينا. وإذا نجح األمر، فهذا يعت 

وس كورونا المستجد ) ها COVID-19الذين يصابون فير ( أو الذين يحتاجون إل رعاية طبية طارئة للحوادث والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغير

ة.   من الحاالت الطبية الخطير

 

 ما هي مدة رسيان القرار؟ 

ي تمام الساعة 
وس كورونا المستجد  2020أبريل،  13مارس ويستمر حت   24مساء الثالثاء  11:59يشي القرار ف  ، ما لم يتم تعديله، الحتواء انتشار فير

(COVID-19    ي مدينة أوست
 ومقاطعة ترافيس. ( ف 

 من أصدر القرار؟ هل تتأثر والية تكساس بأكملها بها؟ 

.  أصدرت مقاطعات ترافيس ووليامسون، سيدار بارك، وراوند روك أوا مر مماثلة.  يتم تطبيق القرار أصدر عمدة أوست   ستيف أدلر أمًرا لمدينة أوست  

 داخل كل والية قضائية وليس عىل مستوى الوالية. 

وريات مثل الطعام واألدوية؟   هل يجب أن أقوم بتخزين الضز

كات أساس اء كميات عادية من الطعام واألدوية  ال تعتيى متاجر البقالة والصيدليات رسر ية وستظل مفتوحة ويمكن الوصول إليها. نحث الجمهور عىل رسر

ي توفير إمدادات ثابتة من السلع. 
 حت  تتمكن المتاجر من االستمرار ف 

 ة األطفال بالقرار؟ هل تتأثر مرافق رعاي

ي الوظائف الحكومية األساسية، 
ي األعمال األساسية، ف 

ي العمل إذا كانت تخدم الموظفتر  الذين يعملون ف 
ي البنية التحتية الحيوية. يجب  قد تستمر مرافق رعاية األطفال ف 

أو ف 

ي نفس المجموعة، مع   10أن تتوافق مرافق رعاية األطفال مع متطلبات التباعد االجتماعي من خالل الحفاظ عىل نفس المجموعات من  
أو أقل سليمة، وإبقاء نفس األطفال ف 

 نفس مقدم الرعاية وعدم تغيير أطفال من مجموعة إل أخرى أو بتر  المجموعات.  

 هل سيتم إغالق المدارس؟ 

 أساسية. يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول المدارس عىل مواقع المناطق. تعتيى المؤسسات التعليم
ً
ي تسهل التعلم عن ُبعد أعماال

 ية الت 

ي زيارة األصدقاء والعائلة؟ 
 هل يمكنتز

اضية وتشجع بشدة. ال يقتض هذا القرار ع  - نعم  ي أرستك. كما ال تتأثر الزيارات الهاتفية أو االفي 
 ىل الزيارات مع األصدقاء والعائلة المقيمتر  ف 

ي 
ض أو الُمعالتر  أو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو األشخاص الضعفاء اآلخرين ف 

ُ
عد رعاية أحد أفراد األرسة أو المسنتر  أو الق

ُ
ا أساس وت

ً
ًيا وال تتأثر  أرسة أخرى نشاط

 بالقرار.   

حظر جميع التجمعات العامة والخاصة 
ُ
ي أرس مختلفة أو وحدات سكنية  -خالف ذلك، ي

ز
ز ف ي ذلك تجمعات األصدقاء والعائلة المقيمتر

ز
ألي عدد من األشخاص   -بما ف

ل أو وحدة سكنية. الذين يقعون خارج أرسة واحدة أو وحدة سكنية، باستثناء األنشطة األساسية والعمل األساسي أو أف ز     راد ميز

ي احتواء االنتشار. 
 كلما استطعنا الحد من عدد التفاعالت من شخص إل آخر، كلما زاد أملنا ف 

ي تمشية الحيوانات األليفة أو ممارسة الرياضة؟ 
 هل يمكنتز

ي الخارج للذهاب إل الحمام، طالما تم الحفاظ عىل ستة أقدام عىل األقنعم ي
ي أو ممارسة التمارين أو اصطحاب حيوان أليف ف 

ل من التباعد المادي.  مكن لألفراد المسر

ي العمل. 
 ستستمر حدائق مدينة أوست   ف 

؟  ي ي الذهاب إىل مكان العبادة الخاص نر
 هل يمكنتز
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ي مكان يتجمع  
ل أو من خالل الخدمات البعيدة. ف  ي المي  

ي مكان عبادتهم إذا كان ال يمكن تقديم خدمتهم ف 
فيه  نعم يمكن للجمهور أن يجتمعوا ف 

ي نفس األرسة، يجب عليهم  
ي القسم األشخاص خارج مكان إقامتهم مع أفراد ليسوا ف 

من أمر اإلقامة   6مراعاة متطلبات التباعد االجتماعي الموضحة ف 

ي 
ل. تم تغيير هذا القرار بسبب القرار التنفيذي للحاكم أبوت الصادر ف   

 . 2020أبريل   2بالمي 

ي الذهاب إ 
 ىل مغسلة المالبس؟ هل يمكنتز

ماعي عن اآلخرين قدر نعم تعتيى مغاسل المالبس والتنظيف الجاف ومقدمو خدمات غسيل المالبس من األعمال األساسية. ومع ذلك، يجب أن تحافظ عىل التباعد االجت 

 اإلمكان وأن تغسل يديك. 

ي العمل؟ 
ز
يد والتسليم ف  هل ستستمر خدمات الير

كة أو الحكومة الفيدرالية.  ي العمل، ما لم توقفها الشر
 
 نعم، هذه أعمال أساسية وستستمر ف

سمح ىلي بالسفر؟ 
ُ
 هل ي

ا عىل األقدام أو بالدراجة أو السكوتر أو الدراجة البخارية أو السيارة أو النقل العام، فقط ألغراض تنفيذ األنشطةُيسمح بالسف  ً ي ذلك سير
 
ي    ر بما ف

 
األساسية أو الذهاب للعمل ف

 األعمال األساسية أو الخدمات الحكومية أو البنية التحتية الحيوية واحتياجات السفر األساسية.    

، والخروج من مؤسسة تعليمية، والسفر الذي أمرت به المحكمة، مثل االمتثا  يشمل السفر  ي نشاط أساشي
 
، واالنخراط ف ي عمل أساشي

 
ل ألمر زيارة  األساشي السفر للعمل ف

 الطفل، ورجال الدين وموظفيهم الذين يسافرون إلعدادها عن ُبعد إدارة خدمة دينية.  

ي 
ي أن يستمروا ف 

.   يمكن لطالب الجامعة وينبع   الخروج من العملية مع الحفاظ عىل التباعد االجتماعي

. ستستمر خدمات  ي العمل.   CapMetroيجب أن يمتثل راكبو النقل العام والموظفون لمتطلبات التباعد االجتماعي
 ف 

o   ي زيارة ات عىل الجداول والمعلومات األخري.   CapMetroُيرجى  للتحديثات والتغيير

o  ي زيارة جستورم الدولي - مطار أوست   ُيرجى ات الرحالت الجوية وعمليات المطار.  بير  للحصول عىل أحدث المعلومات حول تغير

 

ىلي بيئة آمنة؟ 
ز  ماذا لو لم يكن ميز

ي االتصال بالرقم التا  ل، فأنت مدعو إليجاد مكان آمن آخر لإلقامة خالل رسيان هذا القرار. ُيرجى ي المي  
: إذا لم يكن من اآلمن أن تبق  ف   لي

 512- 267- 7233:  الخط اآلمن

 800- 460- 7233: هوب أليانس

ىلي 
ز ي الساخن للعنف الميز

 1- 877- 863- 6338: الخط الوطتز

 

د؟   كيف يؤثر القرار عىل األشخاص الذين يعانون من التشر

كاء   دون للمأوى ولكن يتم تشجيعهم عىل البحث عن مأوى. ستواصل المدينة العمل مع الشر ، لتعظيم الموارد المتاحة للسكان  ال يخضع األفراد المشر الحكوميتر  والمحليتر 

دين.   المشر

 كيف سيتم تنفيذ القرار؟ 

وري بتر    لتعليمك ومساعدتك عىل  أفضل طريقة لفرض هذا القرار هي من خالل المسؤولية الشخصية وتقليل التفاعل غير الض 
ً
شخصتر  بقدر اإلمكان. ستبذل الجهود أوال

ي إدارة القانون لمدينة أوست   ومكتب دائر 
ورة، سيتم تنفيذ هذا القرار من ِقبل ضباط السالم ومفتسر ي حالة الض 

. و مخالفات هذه  االمتثال لهذا القرار. ف  ة اإلطفاء بمدينة أوست  

ي السجن لمدة ال تتجاوز  1,000امة ال تتجاوز  القرارات هي جنحة ُيعاقب عليها بغر 
 يوًما.  180دوالر أمريكي أو الحبس ف 

ي أن أفعل؟ 
ان يقيمون حفلة. ماذا يمكنتز  الجير

لإلبالغ عنهم. تذكر تقديم عنوان حت  تتمكن فرقنا من الخروج للتحقق من الشكوى والعمل مع المجتمع   1- 1- 3إذا رأيت مجموعات من الناس تتجمع، يرجى االتصال عىل 

 لالمتثال للقرار. 

 يتبعون الطلب؟   إلبالغ األشخاص الذين ال  3-1-1ماذا يحدث بعد أن اتصل برقم 
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ي النظام. لدينا مفتشون ميدانيون لمتابعة الشكاوى من الساعة 
 
ذات أولوية،   COVID-19مساًء. تعد المكالمات المتعلقة بمرض   11صباًحا حت    7يتم تسجيل المكالمة ف

ي أقرب وقت ممكن. 
 
ي العنوان المقدم ف

 
 وسوف يتواجد موظف الفحص ف

 ينص القرار عىل أن الناس قد يواجهون غرامات أو السجن. كم عدد األشخاص الذين تم تغريمهم أو اعتقالهم؟ 

، نركز عىل تثقيف المجتمع وإبالغه بالقرار الذي تم إصداره. لقد كان لدينا االمتثال  ي الوقت الحالي
 
 الطوعي الساحق. ف

ىلي بموجب األوامر الحالية؟ 
ز ي ميز

ز
 هل من اآلمن وجود مفتش ف

ا للمساكن المحتلة إال 
ً
  عندما يكون هناك تهديد مبارسر عىل الحياة أو السالمة. للحفاظ عىل سالمة السكان والمفتشتر  لدينا، قمنا بتعليق عمليات التفتيش الداخلية مؤقت

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

 موارد مجتمعية
 

 مواد الطباعة
 . COVID-19هذه الموارد بلغات متعددة يمكنك طباعتها ومشاركتها. ساعد في تضخيم رسالة مدينة أوستن ومقاطعة ترافيس لوقف انتشار 

  منشور المساعدة في منع المرض

ثانية، وال تلمس وجهك بدون غسل اليدين وابق في المنزل عندما  20والعطس بمرفقك أو بمنديل، وغسل يديك دائًما بالماء والصابون لمدة قم بتغطية السعال 

 تكون مريًضا.

الصينية و  (PDFالصينية المبسطة )و  (PDFالفيتنامية )و  (PDFاألسبانية )و  (PDFاإلنجليزية )تتوفر نسخة قابلة للطباعة من هذا المنشور باللغة 

 .(PDFالبورمية )و  (PDFالكورية )و  (PDFالتقليدية )

  مطلوبة لجميع الوظائف -الفتات البناء 

ي تضم أكير من  
ي  10يجب عىل جميع مواقع العمل الت 

ي موقع مرئ 
 أشخاص نشر هذه الالفتة ف 

ية  ز ية و  8.5x11 (PDF)اإلنجلير ز  (PDF) 8.5.11األسبانية و  8.5x14 (PDF)اإلنجلير

 COVID-19 نشرة إخبارية حول 

وس كورونا المستجد  ايدة عىل االنتشار  COVID-19ال يزال الخطر العام لفير ي الوقت الحالي نتيجة األدلة المي  
ي تزايد ف 

ي تكساس عىل عامة الناس ف 
ف 

ي الواليات المتحدة. 
 الشخصي من شخص إل آخر ف 

ية ) تتوفر نسخة قابلة للطباعة من هذا المنشور باللغة  ز و   (PDFالصينية التقليدية )و  (PDF) الصينية المبسطة و  (PDFاألسبانية )و  (PDFاإلنجلير

 . (PDFالبورمية )و  (PDFالعربية )و  (PDFاألوردية )و  (PDFالكورية )و  (PDFالفيتنامية )

( COVID-19منع انتشار   )تسطيح المنحتز

 . ي تسوية المنحت 
 زيادة الوعي بالتباعد االجتماعي وممارسة النظافة المناسبة للمساعدة ف 

ية ) تتوفر نسخة قابلة للطباعة من هذا المنشور باللغة  ز و   (PDFالصينية التقليدية )و  (PDFالصينية المبسطة )و  (PDFاألسبانية )و  (PDFاإلنجلير

 (PDFالعربية )و  (PDFاألوردية )و  (PDFالكورية )و  (PDFالبورمية )و  (PDFالفيتنامية )

 

 الخدمات المتوفرة 
 

http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer%20Final.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/125420_Hygiene%20Flyer%20Final_Spanish.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_VIE.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_SCH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_TCH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_TCH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer%20Final_ko.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer%20Final_my.pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Construction_Jobsite_Guidelines%20V2%20(8.5x11).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Construction_Jobsite_Guidelines%20V2%20(8.5X14).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Construction_Jobsite_Guidelines%20V2%20Spa.pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-V5_EN.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_SP.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5%20CH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V4%20CHT.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V4%20Viet.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_KO.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_UR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_AR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_MY.pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_SP.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_SC.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_TC.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_VI.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3_my.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3_ko.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3_ur.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_AR.pdf


Arabic 

وس كورونا لعام    - عىل التجمعات المجتمعية، والمطاعم والحانات، تقوم مدينة أوست    2019بينما يتم تنفيذ األوامر الجديدة المتعلقة بمرض فير
كاء التنمية المجتمعية واالقتصا ي مقاطعة ترافيس بتسليط الضوء عىل نطاق الخدمات المقدمة بواسطة القطاع العام ورسر

دية لمساعدة األشخاص ف 
 قطاع الخدمات، والمناسبات، والموسيق  والقطاعات األخرى المحتمل تأثرهم أكير بالقيود. 

 

 موارد المشردين 

 .www.AustinTexas.gov/Homelessnessلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

( إرشادات إضافية  HUDفي هذا الوقت، تواصل مدينة أوستن تقديم الخدمات لألشخاص الذين يعانون من التشرد. تقدم وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) 

 مالجئ الطوارئ لدينا، وكذلك أي نوع من األماكن قصيرة المدى حيث يمر الناس بإسكان انتقالي.للمدينة لتكون قادرة على وضع بعض التدابير في 

 
ديقدم مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها  ي  نإرشادات مؤقتة لمالجى  المشر

  مقاطعة ترافيس.  -تمتثل لها مدينة أوست      والت 
 

 خدمات المرافق  
 

كة  لضمان الوصول غير المتقطع للعمالء إل خدمات المرافق لقد اتخذت مدينة أوست   خطوات . تتوفر المساعدة الفورية لجميع عمالئنا. كما تقدم رسر

، برامج مت ي تدير رعاية العمالء والفواتير لجميع مرافق مدينة أوست  
 نوعة تساعد العمالء عىل متابعة فواتير مرافقهم باستمرار:  أوست   للطاقة، الت 

ي المرافق لتطوير خطة   • خطة السداد المؤجل: ستضمن هذه الخطة حصول العمالء عىل خدمات مرافق غير متقطعة بينما يتعاونون مع مندوئى

ي احتياجاتهم المالية.   ي تلتى
 طويلة األجل والت 

: يمكن للعمالء محدودي الدخل والعمالء المعرضتر  لمخاطر طبية الحصول عىل مساعدة إلعانة فورية أو مستمرة  برامج مساعدة العمالء  •

  لفواتير المرافق للعمالء. 

كات التالية بالتعليق ا وس كورونا:  قامت الشر  لمؤقت لقطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد مراعاة ألزمة فير

• Atmos Energy 

• CenterPoint Energy 

• Texas Gas Service 

ي مدينة أوست   اعتباًرا من 
ي يمكن للعمالء من خاللها  انقر  مارس.  18يتم إغالق كال من مركزي سداد المرافق ف 

هنا لمعرفة المزيد عن الطرق األخرى الت 

 سداد فاتورة مرافقهم. 

 ألية استفسارات.  512-494- 9400يمكن للعمالء السكنيتر  والتجاريتر  االتصال بمركز اتصال رعاية العمالء عىل رقم 

  512- 972-5780اء الفردية مغلقة أمام الجمهور.  يمكن للعمالء االتصال برقم تقدم خدمات األحياء المساعدة من اإليجار والمرافق.  ال تزال مراكز األحي

ي حاالت الطوارئ، اتصل   4:30ظهًرا حت    1ظهًرا ومن   12صباًحا حت    8من اإلثنتر  إل الجمعة من الساعة 
ي خدمة توصيل الطعام ف 

مساًء.  للمساعدة ف 

 . 512- 972-5133برقم 

نت  وموارد محو األمية الرقمية    اإلني 

 

  .resources-community-19-covid-https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/decaلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

.  يتم تنظيم قائمة التمكين COVID-19وسط جائحة  Austinلمجتمع  City & Partnerتعمل قائمة الموارد هذه على مشاركة معلومات اإلدماج الرقمي 

استخدام لموارد المجتمع في أربع فئات: الموارد العامة، معلومات مزود خدمة اإلنترنت، الوصول إلى الكمبيوتر، و COVID-19الرقمي لمدينة أوستن 

 اإلنترنت وموارد التعلم عبر اإلنترنت.

 

 مساعدة رعاية األطفال 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/homelessness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhomeless-shelters%2Fplan-prepare-respond.html&data=02%7C01%7CSara.Henry%40austintexas.gov%7C55691e06860543064b8d08d7c7683e3d%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637197122835468784&sdata=SpbT9VoMA9hCd6mc1BF3H1m%2F37C%2FGNfPOKpWk6WHUu0%3D&reserved=0
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faustinenergy.com%2Fae%2Fresidential%2Fyour-bill%2Fcustomer-assistance-programs&data=02%7C01%7CVeronica.Samo%40austintexas.gov%7C0f0055d812224f568e7008d7ca6df0de%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637200445848781349&sdata=Rp1pry%2FNYrbeDmOWwqoZANh4VCUBFDTOiGVg1jyRe2g%3D&reserved=0
https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources
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 الذين يحتاجون إلى رعاية األطفال:    COVID-19للعاملين األساسيين في    أداة توفر رعاية األطفال في الخطوط األمامية   

 

سية. وهذا تم إطالق هذه األداة من قبل لجنة الخدمات الصحية والبشرية بوالية تكساس وتهدف إلى خدمة اآلباء العاملين العاملين في األعمال األسا •

مرافق، وسائقي الشاحنات، أو شخص يعمل في واحدة من يشمل أخصائيي الرعاية الصحية، والمستجيبين األوائل، وموظفي محل بقالة أو شركة 

 هذه الصناعات الهامة. 

الخاص بالموقع. ابحث عن طريق الرمز البريدي للعثور على مقاعد رعاية األطفال المتاحة  URL" عند إدخال عنوان wwwتلميحات: ال تكتب " •

 بالقرب من منزلك أو مكان عملك.

 

ي منطقة العاصمة CCSخدمات رعاية األطفال )   يمكن أن تساعد حلول القوى العاملة
ي توفير بعض المعلومات المتعلقة    7191-597- 512عىل   ( ف 

ف 

ونًيا إل   512-597-7191برعاية األطفال المدعومة لألرس المؤهلة.  اتصل برقم  ا إلكي 
ً
 .       Providerervices@wfscapitalarea.com   أو أرسل بريد

  والخدمات االجتماعية وموارد االحتياجات األساسية لألفراد والموظفتر  واألرس.   COVID-19للحصول عىل أسئلة  2-1-1اتصل برقم   

وس كورونا المستجد )بالنسبة لموارد الطفولة المبكرة ذات  ، قم بزيارة COVID-19الصلة بفير ي أوست  
 . 6بوابة النجاح ( ف 

 

 احتياجات السكن الفورية  

 

الذين لديهم احتياجات سكنية فورية، بما   معلومات وإحاالت لمساعدة أفراد المجتمع المتأثرين(  NHCD) دائرة إسكان األحياء وتنمية المجتمعتقدم 

ي ذ
 لك:   ف 

ي نقل المستأجر، والموارد 
: تشد الموارد لالستشارة القانونية، والسكن البديل، والمساعدة ف   الداعمة. معلومات عن تجنب اإلخالء أو منع التهجير

ي شكل منح 
ي توفر مساعدة مالية طارئة مؤقتة ف 

امج المحلية الت  ي دفع اإليجار / المساعدة المالية الطارئة: يوفر قائمة باليى
أو قروض للمرافق   المساعدة ف 

   ونفقات اإليجار ومدفوعات الرهن العقاري. 

ائب العقارية: يقدم إر  شادات ومعلومات حول إعادة تمويل أو تعديل قروض الرهن العقاري، مساعدة ألصحاب المنازل، ومساعدة الرهن العقاري والض 

ائب الملكية، أ ا، يوفر ألصحاب العقارات إعداد )أو إعادة التفاوض( خطة دفع لض 
ً
و  وخفض المدفوعات، أو حلول أخرى لتجنب حبس الرهن.  أيض

يبة امج المتاحة، مثل إعفاءات المساكن وتأجيالت ض  ، واألشخاص ذوي   65الملكية لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم   لمعرفة المزيد حول اليى عاًما وأكير

 اإلعاقة، والمحاربتر  القدماء. 

 المساعدة الغذائية 

 

ي مجتمعنا. إذا كنت بحاجة إل مسا
عدة غذائية، فاتصل  توفر المخازن الغذائية المحلية والمناطق التعليمية إمكانية الوصول إل المواد الغذائية الطارئة ف 

 . Connect ATXتفضل بزيارة أو  211عىل رقم  

ي تقدم المساعدة الغذائية الطارئة للمحتاجتر  أن تتواصل مع المتطوعتر  والموارد األخرى باستخدام  
ي حاالت  يمكن للمنظمات الت 

تبادل أنظمة الغذاء ف 

ي  
 . ATXالطوارئ ف 

https://find.frontlinechildcare.texas.gov/
mailto:Providerservices@wfscapitalarea.com
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
https://www-draft.austintexas.gov/department/housing
http://austintexas.gov/housing-resources
http://www.connectatx.org/
http://www.connectatx.org/
http://www.connectatx.org/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/
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  القوى العاملة وموارد األعمال 

 

  المساعدة المحلية

 بالنسبة للشركات التي قد تجد نفسها تعاني في األسابيع المقبلة. موارد التخطيط للطوارئو  برامج التمويل دائرة التنمية االقتصادية في أوستن تقدم

 الفصول المجانية عبر اإلنترنتو التدريب على األعمال التجاريةو قسم األعمال الصغيرةبالنسبة إلى الموارد العامة، تقدم إدارة التنمية االقتصادية عروض  

 واالتصاالت لشركاء المجتمع.

صفحة الباحثين  يوجد أيضاً  .512-485-3792فرة لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على عمل. اتصل بهم على رقم  متو حلول منطقة القوى العاملة

 لالطالع على فرص العمل الفورية. عن عمل

  مساعدة الوالية

ا برنامج تعليمي مفيد إلرشادك خالل العملية.  لجنة تكساس للقوى العاملة
ً
  حيث يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانات بطالة. لديهم أيض

  مساعدة الحكومة الفيدرالية

ي مقاطعة ترافيس التقدم بطلب للحصول عىل  
ة والمنظمات غير الربحية ف  كات الصغير ة  يمكن للشر قرض الواليات المتحدة إلدارة األعمال الصغير

(SBAي حاالت الكوارث
ز
ا تصل إل ، ( للمساعدة ف

ً
مليون دوالر للديون الثابتة وكشوف المرتبات والحسابات الدائنة والفواتير األخرى   2الذي يقدم قروض

ي ال يمكن دفعها بسبب تأث
 ير الكارثة. الت 

ة والمنظمات غير الربحية التقدم بطلب للحصول عىل  كات الصغير ا للشر
ً
ي أي مؤسسة إقراض معتمدة للمشاركة   برنامج حماية الراتبيمكن أيض

ي  ف 
ف 

نامج. يمكنك االتصال بالمضف الذي تتعامل معه أو البحث عن المقرضتر  المعتمدين من  ي منطقتك من خالل أداة مطابقة المقرضتر  عيى   SBAاليى
ف 

نت من   وسوف يقدمون مساعدة مجانية ويوجهونك إل المقرض.  مركز أعمال المرأةأو  ةمركز تطوير األعمال الصغير . يمكنك االتصال عىل SBAاإلني 

 مصادر إضافية 

 

نت عىل  ةتحتفظ دائرة التنمية االقتصادية بقائمة بالموارد المحلية والتابعة للوالة والفدرالية والمجتمعية عىل اإلني  كات الصغير يمكنك  .  دليل موارد الشر

ي حاالت الكوارث" للعثور ع
كتك أو مؤسستك غير الربحية المتأثرة بجائحة التصفية بحسب "اإلغاثة ف   . COVID-19ىل دعم فوري لشر

ي 
ا تصفية النتائج ف 

ً
ةيمكنك أيض ، التدريب التجاري، خطط     دليل موارد األعمال الصغير حسب الفئات التالية: المّشع/الحاضنة، الفن/الموسيق 

ي حاالت الكوارث، التعليم، الطاقة، األفالم/التليفزيون/ألعاب الفيديو، الصناعات
ك، اإلغاثة ف  الغذائية،  األعمال، التعاقد، مساحات العمل المشي 

اد/التصدير، الشؤون القا كات غير الربحية، المنافسة عىل المالعب، صناعة إعادة التدوير، البحث،  التمويل، المنح، االستير نونية، الشبكات، الشر

 التكنولوجيا، المجموعات التجارية. 

 خدمات الرعاية الصحية 

وس كورونا )مثل السعال، والجم، وضيق النفس( ممن ليس لديهم تأمتر  صحي  ي عىل األشخاص المصابتر  بأعراض شبيهة بمرض فير
أو مقدم  ينبع 

بفرز األشخاص عيى الهاتف وتحويلهم إل    CommUnityCare. سيقوم مركز 512- 978- 8775عىل الرقم  CommUnityCare رعاية، االتصال بمركز 

(. نطلب من األشخاص الذين ليس لديهم  CDCالمكان المالئم. نحن نتابع بروتوكول االستجابة الشيعة لمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )

 من الحضور شخصًيا حت  يتجنبوا أي انتشا
ً
وس. مقدم رعاية أن يتصلوا بالرقم المذكور أعاله بدال  ر محتمل للفير

ز    موارد لقداىم المحاربتر

وس كورونا المستجد ) ز القداىم األمريكية لفير  ( COVID-19استجابة وزارة شؤون المحاربتر

ي مواجهة هذه المخاطر الصحية الناشئة. نفذت وزارة شؤون المحاربتر  القداىم استجابة قوية للصحة العامة لحماية  
 ورعاية المحاربتر  القداىم ف 

http://austintexas.gov/edd
http://austintexas.gov/department/funding
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.getbackinbusinessaustin.org/
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.smallbizaustin.org
http://austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://austintexas.gov/smallbiz
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.wfscapitalarea.com
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc/
https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc/
https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc/
https://www.sba.gov/local-assistance/find/?type=Women%27s%20Business%20Center&pageNumber=1
http://austintexas.gov/small-business-resources
http://austintexas.gov/small-business-resources
https://communitycaretx.org/
https://communitycaretx.org/
https://communitycaretx.org/
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
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ز  متر  شبكة األزواج المخضز

مجة ألنفسهم وأرسهم. اليو  ي تحديد الموارد واليى
ي جميع أنحاء والية تكساس لالنخراط ف 

متر  ف  نت وشخصي لألزواج المخض  م، نمت  منتدى عيى اإلني 

ي جميع أنحاء والية تكساس.  800إل شبكة تضم أكير من  VSNشبكة 
 زوج ف 

اضية  المعافاة مهمة: موارد المعافاة االفي 

اضية.  يشارك هذا الدليل من إدارة إساءة استخدام العقاقير وخدم داد االفي  ي تقدم خدمات االسي 
ات الصحة العقلية روابط إل العديد من المنظمات الت 

اضية المكونة من  ء من االجتماعات االفي  ي
داد، من الروابط إل خدمات االستشارة الفردية  12يتضمن كل شر خطوة إل غرف الدردشة المتعلقة باالسي 

 إل معلومات حول كيفية استضافة اجتماع. 

 طبيق تكساس للمحاربين القدامىت

 بالنسبة ألجهزة آبل |  بالنسبة ألجهزة أندرويد

مه هذا التطبيق المجاني البسيط مخصص ألعضاء الخدمة والمحاربين القدامى وأسرهم وأي مواطن في تكساس يدعم جيشنا وقدامى المحاربين. استخد

 في والية لون ستار.  SMVFلموارد المحلية والوطنية المتاحة لـ كوسيلة لمعرفة المزيد حول ا

ز القداىم ز والمحاربتر ز القدماء والعسكريتر  خدمات الرعاية المتكاملة للمحاربتر

.  VAجميع الخدمات إل الخدمات الصحية عن ُبعد. ليس كل المحاربتر  القداىم وأفراد أرسهم مؤهلتر  للحصول عىل خدمات   Integral Careنقلت   

ها بالعديد من   VAأي وكل مؤهل لخدمات الصحة المتكاملة. اإلحالة من  ورية، والخدمات متاحة بغض النظر عن القدرة عىل الدفع ويمكن توفير غير ض 

 اللغات. 

 ساعة  24سيس خدمات ق

 ( 254)-743 0991أو  (254)-743  2849نظام الرعاية الصحية قدامى المحاربين في وسط تكساس. نرحب بجميع األديان والمذاهب لالتصال: 

ز القداىم WoVeNشبكة   للمحاربتر

اضية خالل  WoVeNتقدم   ي كل أسبوع لمدة شهرين. لمساعدة أعضاء  90. تجتمع هذه لمدة COVID-19اآلن مجموعات دعم نظير افي 
دقيقة ف 

ي العديد من جوانب حياتهم المختلفة والتأمل فيها، يركز كل اجتماع جماعي عىل موضوع جديد.  
 المجموعة عىل المشاركة ف 

 خدمات الصحة العقلية 

 : Integral Careئ النفسية من تحديث خدمات الطوار 

جميع الزيارات عيى الهاتف والخدمات الصحية   Integral Care( من PESآذار )مارس(، ستوفر خدمات الطوارئ النفسية ) 24اعتباًرا من يوم الثالثاء،  

 لوجه عن طريق التعيتر  فقط حسب الحاجة. توفر 
ً
ي الوقت   PESجلة.   ال تقبل رعاية صحية نفسية عا PESعن ُبعد. تكون الزيارات وجها

ه ف  زيارات التي  

.  يرجى االتصال بالرقم  ية، ثم  1للحصول عىل خدمات الهاتف والخدمات الصحية عن بعد. اضغط  512-472- 4357الحالي للتحدث إل    1للغة اإلنجلير 

  8صباًحا حت    10مساًء. السبت واألحد وأيام العطل من الساعة  10صباًحا حت  الساعة   8موظفينا. ساعات العمل: من اإلثنتر  إل الجمعة من الساعة 

 مساءً 

   تحديث خدمات الصحة العقلية للبالغتر  واألطفال:  

االتصال  يتم اآلن توفير معظم خدمات الصحة العقلية للكبار واألطفال من خالل الرعاية المتكاملة عيى الهاتف أو الخدمات الصحية عن ُبعد. يرجى  

ية، ثم    1للحصول عىل خدمات الهاتف والخدمات الصحية عن بعد. اضغط  512-472- 4357بالرقم  للتحدث إل موظفينا. ساعات   4للغة اإلنجلير 

  مساًء   5صباًحا حت   8العمل: من اإلثنتر  إل الجمعة من الساعة 

 : 7/ 24خط المساعدة لألزمات 

حة العقلية عىل  يواصل خط المساعدة الخاص باألزمات عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع تقديم الدعم الفوري لألشخاص الذين يعانون من أزمة الص

ية، ثم الرقم   1. اضغط الرقم 512-472- 4357مدار الساعة طوال أيام األسبوع.   للمساعدة، يرجى االتصال بالرقم   لدعم األزمات.  1للغة اإلنجلير 

o  ية، ثم  1للحصول عىل خدمات الهاتف والخدمات الصحية عن بعد. اضغط   512-472-4357يرجى االتصال بالرقم   1للغة اإلنجلير 

 للتحدث إل موظفينا. 

o   8صباًحا إل  10مساًء ؛ السبت واألحد والعطالت، من   10صباًحا حت  الساعة  8ساعات العمل: من اإلثنتر  إل الجمعة، من الساعة  

  مساًء 

https://sites.utexas.edu/vsn/
https://sites.utexas.edu/vsn/
https://sites.utexas.edu/vsn/
https://sites.utexas.edu/vsn/
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hhsc.texasveteransmobile&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://www.wovenwomenvets.org/join/enroll-as-group-member/
https://www.wovenwomenvets.org/join/enroll-as-group-member/


Arabic 

كة  •  : Integral Careتحديث فريق التواصل ألزمات الجّوال لشر

كة  Integral Careآذار )مارس(، سيقدم فريق  24بدًءا من يوم الثالثاء،   • ( جميع  MCOTلألزمات المتنقلة ) Integral Careالتابع لشر

 لوجه عن طريق التعيتر  فقط حسب الحاجة. يوفر  
ً
ي أزمة   MCOTالزيارات عيى الهاتف والخدمات الصحية عن ُبعد بزيارات وجها

الرعاية ف 

ي المجتمع.  
   الصحة العقلية ف 

 خدمات عامة 

1-1-Austin 2  ي للخدمة االجتماعية متاح عىل مدار
 ساعة يومًيا.  24هو خط ساخن مجائ 

ي اإلجابة عن جميع األسئلة العا Austin 3-1-1ويعد 
  مة لمزيد من المساعدة. أحد الموارد المتوفرة للمساعدة ف 

ي األفراد المؤهلتر  بالطعام والسكن والعبور والصحة/الطب والتعليم والمساعدة القانونية.  Aunt Berthaيطابق موقع 
وئ   اإللكي 

 التبرعات 

 

ي أوست   )
ي المدينة )APHللصحة العامة )( مع أوست   ADRNتتعاون شبكة اإلغاثة من الكوارث ف 

( لجمع  HSEM( وإدارة األمن الداخىلي وإدارة الطوارئ ف 

ع   HSEMو  APHمعدات الحماية الشخصية من الجمهور. ستقوم  عة حسب الحاجة. يتم تشجيع أوستينايت عىل التيى بتوزي    ع المستلزمات المتيى

 باللوازم التالية: 

 معقم اليدين )من جميع األحجام( •

ياصابون مضا •  د للبكتير

 )جديد(  N95أقنعة  •

 أقنعة جراحية )جديد( •

 أو الغبار( N-95األقنعة الصناعية ) •

 مناديل مطهرة )جديد(  •

 قفازات خالية من الالتكس  •

 نظارات أو نظارات حماية العتر  )جديد( •

 دروع الوجه )جديد(  •

 أثواب واقية )مقاومة للماء(  •

 قفازات الغذاء الصف المتاح  •

 )جديد فقط(، وخاصة اإلصدارات غير المتصلةموازين الحرارة  •

ا أقنعة محلية الصنع.  ADRNتقبل 
ً
 أيض

ي المقر الرئيسي ل  
عات ف  من االثنتر  إل    ADRN / HOPE Family Thrift Store، 1122 East 51st Street، Austin 78723يمكن إسقاط التيى

 مساًء.  6صباًحا إل   10السبت من 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

 معلومات ألولئك المرضز 

 األعراض 

 
وس كورونا المستجد )  ( يعانون من أمراض تنفسية متوسطة إل شديدة مع أعراض COVID-19كان المرص  الذين يعانون من فير

 الحم   •

 السعال  •

ي التنفس   •
 صعوبة ف 

https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/
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 معايير العودة إلى العمل

 

.  إلى العمل للعاملين في مجال الرعاية الصحيةقبل العودة  معايير العودة إلى العمل من مراكز السيطرة على االالضإذا كنت مريًضا وشعرت بتحسن، اتبع 

 لكيفية إيقاف العزل الذاتي. CDCاتبع إرشادات ، إذا كنت تتعافى في المنزل وتعزل نفسك

 الذين ظلوا في المنزل )معزولون في المنزل( التوقف عن عزل المنزل في الظروف التالية:   COVID-19يمكن لألشخاص الذين يعانون من 

 إذا لم يكن لديهم اختبار لتحديد ما إذا كانوا ال يزالون معديين، يمكنهم مغادرة المنزل بعد حدوث هذه األشياء الثالثة:

 لة من عدم الحمى بدون استخدام األدوية التي تخفف من الحمى(ساعة على األقل )أي ثالثة أيام كام 72لم يعانوا من الحمى لمدة  •

 و

 تحسنت األعراض األخرى )على سبيل المثال، عندما يتحسن السعال أو ضيق التنفس( ، •

 و

 أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة. 7لقد مرت  •

عد
ُ
 خدمات الرعاية الصحية عن ب

 أو زيارة المواقع  ُيشجع مقدمو الرعاية الصحية جميع 
ً
المرص  ممن يعانون من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا عىل استخدام تطبيقات الجوال أوال

وس كورونا المستجد ) ي تم إعدادها للردود حول فير
ونية الت   (. من أجل سالمتك وراحتك، تتوفر موارد الخدمات الصحية عن بعد.  COVID-19اإللكي 

، نوصيك بأن قبل تحديد موعد مع موفر الرع ي إل عيادة أو مركز رعاية عاجلة أو مستشق 
تتحقق من مكتب طبيبك    اية الصحية الخاص بك أو المسر

ة حيث قد تقدم مواعيد عن بعد مع مقدم الخدمة الخاص بك أو   تستخدم أحد هذه أو خدمات مماثلة مدرجة أدناه.   مبارسر

•  Baylor Scott & White 

o " ي أو تثبيت التطبيق عىل جهازك المحمول، ببساطة أرسل رسالة نصية بكلمة
وئ  " إل الرقم  BETTERقم بزيارة موقعهم اإللكي 

 سبق. إلرساله إل هاتفك. وال يتطلب تحديد موعد مُ  88408

•  Ascension 

o " ي لتحميل التطبيق. استخدم الكود
وئ  دوالر أمريكي لكل زيارة، وال يلزم تحديد موعد  20" مقابل HOMEقم بزيارة موقعهم اإللكي 

 ُمسبق.  

•  MDLive 

o  . ي
ي إلنشاء حساب مجائ 

وئ   قم بزيارة موقعهم اإللكي 

•  TelaDoc 

o   ي إلنشاء حساب أو لتحميل تطبيقهم. تعتمد تكلفة زيارة تيالدوك )قم بزيارة موقعهم اإللكي
طتك الصحية، حيث  Teladocوئ 

ُ
( عىل خ

.  49تتكلف الرعاية اليومية أقل من    دوالر أمريكي

•  HeyDoc 

o كلف الزيارة الواحدة لهيدوك
ُ
ي لتحميل التطبيق. ت

وئ  .  50إل   10( المريض مابتر  HeyDoc) قم بزيارة موقعهم اإللكي   دوالر أمريكي

•  Televero Health 

o  .ي الصحة السلوكية
 قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم لتحديد موعد الستشارة مع طبيب العناية المركزة أو أخصائ 

 عيادة فريمان الطبية •

o الصحية عن ُبعد.  عيادة محلية ستشهد مرص  جدد ومثبتتر  عيى الخدمات 

ي  •  الطب الشموىلي الغرنر

o    اوح بتر
 دوالًرا.  70-0تفضل بزيارة موقع الويب التابع لهم لتسجيل حسابك. نطاق الدخل المتدرج للتكلفة يي 

 ميد فيكتوري •

o   تفضل بزيارةwww.victorymed.com  اوح   512- 462- 3627وانقر عىل زر "حجز موعد" أو اتصل برقم لتحديد موعد. تي 

. كما يتم قبول  دوالر أمري 100دوالًرا أمريكًيا بناًء عىل التأمتر  أو يمكن لألجور النقدية تحديد موعد لمبلغ  50إل  10التكلفة من  كي

 الرعاية الطبية بدون تكلفة. 

 صندوق الرعاية الطبية •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhealthcare-facilities%2Fhcp-return-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.bswhealth.com/Pages/coronavirus-information.aspx
https://ascensiononlinecare.org/landing.htm
https://www.mdlive.com/coronavirus/
https://www.teladoc.com/coronavirus/
https://heydoc.net/
https://televerohealth.com/coronavirus-consultation/
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.victorymed.com%2F&data=02%7C01%7CAnna.Lassmann%40austintexas.gov%7C02d55ebaad734729f0a208d7d7dc289f%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637215212893621738&sdata=s2v3zkIJtiRJCdF5%2BPjNTAYDLFLjgFjovwyz1edt0Y8%3D&reserved=0
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
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o  دعما لألزمة الحالية. تقدمMDBox  .لكل شخص استشارة طبية عن بعد مخفضة مع مقدم رعاية صحية 

ناك قبل التوصية بإجراء هذا ا 
ُ
، يجب أن يتم فحصك وتوجيهك إل ه ي الوقت الحالي

ي هذه المرحلة.  ف 
لنوع  نحن ال نقوم بطلب إجراء فحص الكشف ف 

 من االختبارات.   

 خدمات غير مؤمن عليها

 

عد CommUnityCareتوفر  •
ُ
 التطبيب عن ب

o  لك عىل رعاية  هذا يسمح لك بالحصول.  من خالل تحديد موعد عير الهاتف — يمكنك اآلن الحصول عىل الرعاية دون مغادرة مي  

ي معالجة انتشار المجتمع ل  
ة مع المساعدة ف  لتحديد موعد زيارة هاتفية مع    512- 978-9015. يرجى االتصال برقم  COVID-19كبير

 طبيبك أو طبيبك. 

 CommUnityCare Triageالخط الساخن لـ  •

o ويل التابعة ل  المراكز الصحية مركزية التمCommUnityCare   ا مزود بأخصائيتر  طبيتر  لفرز المقيمتر  غير المؤمن
ً
ا ساخن

ً
أطلقت خط

وس مرض كورونا لعام  ي مقاطعة ترافيس الذين يشعرون بأعراض شبيهة لفير
 . 2019عليهم ف 

o  وس كورونا لعام وغير مؤمن عيهم وليس لديهم طبيب مخصص يمكنهم االتصال    2019األشخاص الذين يشعرون بأعراض مرض فير

وس كورونا لعام  للحصول عىل التوجيهات. وبدًءا من اليوم، سيقوم   512- 978-8775عىل الرقم   2019بالخط الساحن لمرض فير

ا األشخاص غير المؤمن عليهم   –هاتفية وفرز المتصلتر  األخصائيون الطبيون بالرد عىل المكالمات ال
ً
للحيلولة دون ذهابهم    –وتحديد

، يتوفر الخط الساخن من  ي الوقت الحالي
ة إل العيادات، أو الرعاية العاجلة، أو قسم الطوارئ. ف   مساًءا.  5صباًحا إل   8مبارسر

 خطوات منع االنتشار

األسبانية . متوفرة أيضاً باللغات (PDFإرشادات للمساعدة على منع االنتشار من المرضى لآلخرين )ع قام مركز الصحة العامة في مدينة أوستن بوض

(PDF)  و( الفيتناميةPDF)  و( الصينية المبسطةPDF)  و( الصينية التقليديةPDF)  و( الكوريةPDF)  و( األورديةPDF)  و(البورميةPDF)  العربية و

(PDF). 

  ابق في المنزل باستثناء الحصول على الرعاية الطبية •
  اتصل ُمسبقًا قبل زيارة طبيبك •
  أعراضكراقب  •
  اعزل نفسك عن األشخاص والحيوانات األخرى في منزلك •
  تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية •
  غِط ُسعالك وعطسك •
  نظف يديك كثيًرا •
  قم بتنظيف جميع األسطح متكررة اللمس بصفة يومية •

حتياطات العزل المنزلي حتى يتم تقليل خطر انتقال ( المؤكد تحت اCOVID-19يجب أن يبقى المرضى الذين تأكدت إصابتهم من فيروس كورونا المستجد )

 العدوى الثانوية إلى اآلخرين. 

ل. إذا لزم القرار، يمكنك استخدام   يرجى التحدث مع صاحب العمل الخاص بك عن إجازة العمل. قد يسمح لك بعض أصحاب العمل بالعمل من المي  

 أوامر التحكم كمالحظة للطبيب. 

 األساسية الوصول إىل المواد 

ي أوست   قائمة بال
ي العزل، قد تحتاج إل الوصول إل العناض األساسية مثل البقالة واألدوية. جمع مركز الصحة العامة ف 

موارد الالزمة  أثناء وجودك ف 

 للمساعدة. 

 مواد غذائية/شخصية

•  HEB Curbside 

o  ا ألول مرة. الخدمة مجانية أو
ً
 دوالر أمريكي  4.95الرسوم: مجان

• Up-Walmart Pick 

•  Favor 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://communitycaretx.org/newsroom.html/article/2020/03/23/central-health-funded-communitycare-offering-medical-appointments-over-the-phone-to-protect-safety-of-patients-staff-and-community
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/3.19.20_Unified_Message__Uninsured_V13.docx
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/3.19.20_Unified_Message__Uninsured_V13.docx
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(2).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1%20Spanish.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1%20Spanish.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_Vietnamese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_SimplifiedChinese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_TraditionalChinese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_KO.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_UR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_my.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf
https://www.heb.com/static-page/heb-curbside-delivery
https://grocery.walmart.com/?pp=1
https://favordelivery.com/order-delivery/h-e-b-5/
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o  :دوالر أمريكي للمتسوق الشخصي  4.95دوالر أمريكي للتوصيل باإلضافة إل  7.95الرسوم 

•  Instacart 

o  ،ي لطلبك األول
، 35.00دوالر أمريكي إذا كان الطلب يزيد عن  3.99الرسوم: توصيل مجائ  دوالر أمريكي إذا كان  7.99و  دوالر أمريكي

٪  5٪ رسوم خدمة و 5٪ عىل سعر كل منتج، و 3دوالر أمريكي )كما أنهم يفرضون رسوًما تبلغ نسبتها  35.00الطلب أقل من  

 للحصول عىل توجيهات للسائق(

لك أ اء المواد الغذائية،  إذا كنت ال تقود سيارة أو لديك صديق أو عائلة أو جار يمكنه استالم العناض وتسليمها إل مي   ي رسر
و إذا كنت بحاجة إل مساعدة ف 

جى االتصال عىل رقم   . 512- 972- 6240فير

 األدوية 

•  Walgreens 

o  ا إذا كان الطلب يزيد عن
ً
 دوالر أمريكي  35رسوم التوصيل: مجان

•  CVS 

o ( وس كورونا المستجد  (COVID-19رسوم التوصيل: العديد من المواقع تتنازل عن الرسوم بسبب فير

• HEB 

•  Walmart 

o  ي )من
،  8أيام عمل(، توصيل مقابل  7إل   5الرسوم: توصيل عادي مجائ  ي

ي اليوم الثائ 
دوالر أمريكي خالل نفس  15دوالر أمريكي ف 

 الليلة 

التوصيل، تحقق مما إذا كان لديهم موقع من خالل محرك األقراص. يمكنك االتصال بالصيدلية  إذا لم يكن متوفر لدى الصيدلية الخاصة بك خاصية 

 ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم توصيل عبوات إعادة التعبئة الخاصة بك إل موقع آخر لتوصيل متطلباتك لمرة واحدة. 

 الماليات

ي  قد تتعاون بعض البنوك معك من أجل تأخير المدفوعات المستحقة علي
ك. يرجى االتصال بالبنك الخاص بك لتوجيه األسئلة. إذا كنت ترغب ف 

جى طلب إحالة مراقب الصحة العامة.   الحصول عىل مساعدة بشأن الموارد األخرى، فير

ي 
 الدعم العاطفز

عًجا، فالمساعدة متوفرة. قد تشعر بالقلق والقلق،  ا أو مي  
ً
ي تناول الطعام، أو الحزن  احتياجاتك العاطفية مهمة، وإذا كنت قلق

ومشاكل النوم، أو اإلفراط ف 

ي من أي من هذه األعراض، ُيرجى التواصل مع: 
 والمزاج المكتئب. إذا كنت تعائ 

 512-472-4375 (المساعدة) ساعة:   24الخط الساخن ألزمة الرعاية المتكاملة متوفر عىل مدار  •

ي لألمراض العقلية:  •
   741741إل  NAMIأو أرسل  6264-950-800 -1  (NAMI)خط مساعدة التحالف الوطت 

o  مساًء بتوقيت   6:00صباًحا إل  10:00من االثنتر  إل الجمعة من الساعةET 

ي لمنع االنتحار  •
يان الحياة الوطت   1-800-273- 8255: رسر

 إضافية وتريد متابعة من مدير الحالة، يرجى إبالغ مراقب الصحة العامة الخاص بك. إذا كانت لديك مخاوف أو أسئلة 

 

 الصحة النفسية

 

خط دعم للصحة العقلية على مستوى الوالية على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع لمساعدة سكان  Texas Health and Human Servicesأطلقت شركة 

 . COVID-19تكساس الذين يعانون من القلق أو التوتر أو التحديات العاطفية بسبب جائحة 

 COVID-19شخاص االتصال بخط دعم الصحة العقلية لجميع سكان تكساس. يمكن لأل COVID-19يقدم هذا المورد الجديد دعًما للصحة النفسية المتعلقة بـ 

Statewide  1919-986-833أيام في األسبوع مجانًا على الرقم   7ساعة في اليوم و  24على مدار . 

https://www.instacart.com/h-e-b
https://www.walgreens.com/topic/help/shipping_returns_FAQ.jsp
https://www.cvs.com/content/delivery/faq?icid=rxdelivery-tab-faq
https://www.heb.com/static-page/article-template/H-E-B-Pharmacy-Delivery-Service
https://www.walmart.com/cp/pharmacy/5431
https://suicidepreventionlifeline.org/chat
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لي 
فيه المي    موارد الي 

اض     ية لمكتبة أوست   العامة مكتبة افي 

اضية" حيث يمكنك القراءة واالستماع والمشاهدة عىل جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول عىل   مدار تحتوي مكتبة أوست   العامة عىل "مكتبة افي 

. لمزيد من المعلومات ونية والمجالت واألفالم والموسيق  ونية والكتب اإللكي  يل أو بث الكتب اإللكي  ، تفضل بزيارة  الساعة طوال أيام األسبوع عند تي  

library.austintexas.gov/virtual . 

ي مقاطعة المدارس المستقلة )
ز
ل ف ز ي الميز

ز
ز ISDالتعلم ف ي أوست 

ز
 ( ف

ي يمكن   Austin ISD Learning-At-Homeيوفر   
نت والت  نت وغير المتصلة باإلني  موارد اختيارية لتضمتر  مجموعة من األفكار لألنشطة عيى اإلني 

ل بشكل مستقل أو مع أفراد العائلة أو مع بالغتر  آخرين. سيتم إضافة موارد إضافية، يرجى التحقق مرة أخرى   
ي المي 

شكل دوري.  ب للطالب العمل عليها ف 

 home-at-learning-https://sites.google.com/austinisd.org/aisdللوصول، تفضل بزيارة  

ي  UTمركز   للتنوع البيولوجر

ا صقور حية لمراقبة برج   UTيحتوي مركز  ي عىل كامير ا إلناث UTللتنوع البيولوجى
ً
ج". لمزيد  Peregrine Falcon، الذي يعد موطن ، الملقبة ب  "فتاة اليى

 . cam-biodiversity.utexas.edu/resources/falconومات، تفضل بزيارة من المعل

 Googleفنون وثقافة 

ي ذلك المتاحف والمعالم األثرية. لمزيد من   Googleتتوفر لدى فنوان وثقافة 
ة ثالثية األبعاد، بما ف  اضية متاحة الستكشاف المواقع الشهير مجموعة افي 

 .artsandculture.google.com/project/openheritageضل بزيارة المعلومات، تف

ي   حوض أسماك خليج مونتير

ي ذلك الشعاب المرجانية، قنديل البحر، وطيور ا
ات حية لمشاهدة تجارب المحيط المختلفة، بما ف  ي باي أكواريوم عشر كامير ي مونتير

لبطريق.  يوجد ف 

 .cams-rg/animals/livemontereybayaquarium.oلمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 

 حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية

ان الخلد العارية واألسود والباندا العمالقة والفيلة.  ات حية لمشاهدة في  لمزيد من المعلومات،    تمتلك حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية أرب  ع كامير

 nationalzoo.si.edu/webcamsتفضل بزيارة  

ي للتاريــــخ الطبيعي 
 متحف سميثسونيان الوطتز

اضية متاحة لمعارضهم الحالية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة   ي للتاري    خ الطبيعي عىل جوالت افي 
يحتوي متحف سميثسونيان الوطت 

exhibits-tour/current-naturalhistory.si.edu/visit/virtual 

 معهد سميثسونيان 

نت لألطفال. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة يمتلك معهد سميثسونيا  . www.si.edu/kidsن موارد عيى اإلني 

Scholastic 

ل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة    Scholasticتقدم  ي المي  
مصادر تعليمية لألطفال ف 

classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html. 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

كات   والصناعاتمعلومات للشر
 

 العمل بأمان -البقاء في المنزل  
ل  ي المي  

ل، باستثناء األنشطة  2020أبريل   13حت    2020مارس   24تم إصدار أمر العمل اآلمن اعتباًرا من   -إقامة ف  ي المي  
.  يتطلب القرار من المقيمتر  البقاء ف 

 .   COVID-19األساسية واألعمال األساسية، لمنع المزيد من انتشار 

، باستثناء األ بمو  ي مدينة أوست  
عمال األساسية  جب القرار، يجب أن تتوقف جميع األعمال والعمليات غير األساسية. جميع األعمال أو العمليات ذات المنشأة ف 

ي المرافق الموجودة داخل المدينة باستثناء الحد األدئ  من العملي
كات  والوظائف الحكومية األساسية، مطلوبة لوقف جميع األنشطة ف  ات األساسية. قد تستمر الشر

ل(.  ي مساكنهم الخاصة )أي العمل من المي  
ي تتكون حضًيا من الموظفتر  أو المقاولتر  الذين يقومون بأنشطة ف 

ي العمليات الت 
ا ف 
ً
 أيض

 .  يجب أن تمتثل األعمال التجارية األساسية لمتطلبات التباعد االجتماعي

 اإلنفاذ واالمتثال 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://library.austintexas.gov/virtual
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://artsandculture.google.com/project/openheritage
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://nationalzoo.si.edu/webcams
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://ttps/naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://www.si.edu/kids
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
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 ينصب التركيز األساسي على التعليم واالمتثال الطوعي والمسؤولية الشخصية الفردية للمساعدة في وقف انتشار هذا المرض.   

وفترة   دوالر لكل جريمة 1000رمز مدينة أوستن، النار والشرطة يستجيبون للشكاوى حول الشركات التي تنتهك هذا القرار. يمكن تغريم المخالفين المتكررين بحد أقصى 

 يوًما أو كليهما.  180سجن تصل إلى 

للحد من انتشار هذا المرض.  2020٪ بحلول نهاية مايو 90جتماعي بنسبة من جامعة تكساس، يجب على أوستن زيادة إجراءات التباعد اال أحدث بيانات النمذجةوفقًا لـ 

 تعتمد الصحة العامة للمدينة على امتثال مجتمع أوستن. 

 التوجيه لألعمال والصناعات وأنواع الوظائف 

اط تجاري إلى تحديد ما إذا كان يُعتبر ضروريًا بناًء على يقدم الجدول أدناه توضيًحا للصناعات وأنواع األعمال والوظائف المحددة إلى أقصى حد ممكن. يحتاج كل نش

 هذا الوقت. التوجيه المقدم. ال تقدم مدينة أوستن المشورة القانونية للشركات الفردية حول ما إذا كان يجب أن تظل أعمالهم مفتوحة أو مغلقة خالل 

 تعريفات 
 العمليات األساسية الدنيا 

ي مساكنهم الخاصة )أي العمل 
ي تتكون حضًيا من الموظفتر  أو المقاولتر  الذين يقومون بأنشطة ف 

ي العمليات الت 
كات االستمرار ف  ل(   يجوز للشر من المي  

ا أو لتعزيز األعمال األساسية أو الوظيفة الحكومية األساسية أو البنية ا 
ً
ي األنشطة المفوضة قانون

ورة للمساعدة ف   لتحتية الحرجة. أو عند الض 

 األعمال األساسية 

ي القرار )انظر القائمة المخصصة من 
ز
 . (PDFاألعمال األساسية ف

 البنية تحتية الحيوية

. جميع المرافق العامة والخاصة الحيوية لألمن والحكم والصحة العامة والسالمة   واألمن االقتصادي لمدينة أوست  

 التباعد االجتماعي 

 أقدام عىل األقل من األشخاص اآلخرين.  6ابق عىل مسافة 

 وظائف الحكومة األساسية

ي توفر الصحة  
جميع الخدمات الالزمة لضمان استمرار عمل الجهات الحكومية وتوفير الصحة والسالمة والرفاهية للجمهور وجميع الجهات الت 

وريتر  ألداء هذه الوظائف. إل  والسالمة والرفاهية للجمهور. تحدد كل هيئة حكومية وظائفها الحكومية األسا سية وتحدد الموظفتر  و / أو المقاولتر  الض 

 . ا لمتطلبات التباعد االجتماعي
ً
 أقص حد ممكن، يتم تنفيذ جميع الوظائف الحكومية األساسية وفق

 

 التوجيه

 دليل التباعد االجتماعي لمكان العمل واألعمال 

o  . وري للموظفتر   تعليق السفر غير الض 

o  ي ذلك 6الموظفتر  العاملتر  عىل بعد ستة )حظر
ورًيا لتوفير استمرارية األنشطة األساسية، بما ف  ( أقدام من بعضهم البعض، ما لم يكن ذلك ض 

 تقليل االجتماعات والمؤتمرات الشخصية أو إلغائها. 

o ي استحقاقات اإلج
ل عندما يكونون مرص  وتعظيم المرونة ف  ي المي  

ي  مطالبة الموظفتر  بالبقاء ف 
ازات المرضية. السماح للموظفتر  المرص  بالبقاء ف 

ل دون تقديم مالحظة الطبيب.   المي  

o  .استخدم خيارات العمل عن ُبعد لتقليل التفاعل بتر  األشخاص 

o  ي أيام وأوقات بديلة، ما لم يكن ذ
ي وقت واحد ولكنهم موجودون ف 

لك تعديل الجداول الزمنية للموظفتر  بحيث ال يتواجد جميع الموظفتر  ف 

ورًيا لتوفير استمرارية األنشطة األساسية.   ض 

 إرشادات موفري رعاية األطفال والمدارس 

ة استجابة  ز ترافيس خالل في  ي مقاطعة أوست 
ز
 هنا  COVID-19عرض اإلرشادات والتوصيات الكاملة لرعاية األطفال العاملة ف

 ال تجعل طفلك يذهب إل المدرسة أو رعاية األطفال إذا كان مريضا.  •

https://news.utexas.edu/2020/03/26/a-new-texas-covid-19-pandemic-toolkit-shows-the-importance-of-social-distancing/
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Order%2020200324-007%20-%20Stay%20Home%20-%20Work%20Safe.pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Guidance%20and%20Recommendations%20for%20Child%20Care%20Operating%20in%20Austin-Travis%20County_updated%204.1.2020.pdf
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ي من حاالت صحية مزمنة، فاستشر طبيب الطفل حول  •
 الذهاب إل المدرسة ورعاية األطفال. إذا كان لديك طفل يعائ 

 تكرار إعادة تثقيف الطالب والموظفتر  فيما يتعلق بتدابير النظافة الشخصية )غسل اليدين، وما إل ذلك( وضمان نشر اإلشارات المناسبة.  •

 تقوم المدارس ودور الحضانة بتجهير  جميع الغرف بمطهرات اليد واألقمشة.  •

نت لمواصلة التعلم. استكشاف التدريس عن ُبعد وخيار  •  ات اإلني 

ي ذلك االستعداد  •
ا لذلك، بما ف 

ً
يجب عىل المدارس وضع خطة إلغالق المدارس عىل مستوى المدينة ويجب عىل العائالت االستعداد وفق

 إلمكانية اإلغالق. 

 وال يجوز تبديل األطفال من مجموعة إل أخرى.   •

 من األطفال فقط.  ويجب أن يظل مقدمو رعاية األطفال مع مجموعة واحدة  •

 موارد مرافق رعاية األطفال: 

ي حتر  أن فرقة عمل رعاية األطفال .  أكمل هذا النموذجإذا كنت بحاجة إل لوازم، 
ال يمكنها ضمان قدرتنا عىل توفير   Travis-Austinمن   COVID-19ف 

كاء   سيبذلون قصارى جهدنا لمحاولة تلبية هذه االحتياجات.  Task Forceو  City of Austinجميع اإلمدادات الالزمة لك، فإن رسر

وس كورونا المستجد ) /ترافيس ندCOVID-19استضافت فرقة العمل المعنية برعاية األطفال من فير نت لمقدىمي  ( التابعة لمقاطعة أوست   وة عيى اإلني 

نامج التعليمي عىل الويب أدناه: 2020/ 25/ 3رعاية األطفال بتاري    خ    . يمكن الوصول إل المواد من هذا اليى

ي تا  •
ز
نت ف  لفرقة العمل لمقدىمي رعاية األطفال   2020/ 3/ 25ريــــخ تسجيل ندوة عير اإلني 

ي  •
ز
ائح من ندورة قوى المهام ف  لمقدىمي رعاية األطفال 2020/ 3/ 25رسر

وس كورونا المستجد )بالنسبة لمعلومات وموارد  ، قم بزيارة COVID-19الطفولة المبكرة ذات الصلة بفير ي أوست  
  . 6بواية النجاح ( ف 

يد  512-597-7191 الرقم )للحصول عىل معلومات عامة أو أسئلة حول دعم رعاية األطفال، يرجى االتصال عىل   -حلول منطقة القوى العاملة  ( أو اليى

ي 
وئ   . providerservices@wfscapitalarea.comاإللكي 

ز خالل  ز األساسيتر ي  .  هذا النموذج، من فضلك إكمال COVID-19لتوفير الرعاية ألطفال العاملتر
هذا ليس متطلًبا تنظيمًيا، عىل الرغم من أننا نرغب ف 

ي فرونتالين. واجه العديد من مقدىمي ال
ي بوابة توفر رعاية األطفال ف 

ي الوصول إل  نشر معلومات دقيقة مدرجة لعملية رعاية طفلك ف 
خدمات تحديات ف 

 للعثور عىل تعليمات حول كيفية تسجيل الدخول ألول مرة.  هذا الرابط   البوابة. إذا كان لديكأي مشاكل أثناء تسجيل الدخول، يرجى زيارة

ي مرافقهم انظر 
 . صفحة موارد المجتمعمنشورات لمقدىمي رعاية األطفال للنشر ف 

ل عىل الفور  ي حالة مراكز رعاية طفلك/المي  
خيص( هنا. إذا كان لديك أي تغيير ف   تحديث لوائح رعاية األطفال )الي 

وس كورونا المستجد ) إرشادات •  . (COVID-19لمقدىمي رعاية األطفال حول فير

أو   msc@hhsc.state.tx.usعىل  صندوق بريد المعايير الدنيا عىل   COVID-19يمكن توجيه األسئلة المتعلقة بمقدىمي رعاية األطفال إل  •

وس كورونا: DSHSية )مركز االتصال عىل إدارة الخدمات االجتماعية والصح  . 9779-570- 877-1( بخصوص فير

 

 إرشادات لمحالت البقالة والصيدليات ومحالت الخمور

o  .ي طوابير االنتظار خارج وداخل المتاجر
 وضع ضوابط تتطلب مسافة ال تقل عن ستة أقدام بتر  المستفيدين ف 

o  .قد تتضمن عناض التحكم، عىل سبيل المثال ال الحض، مطالبة كل شخص بأخذ عربة تسوق أو وضع عالمات عىل األرض 

 كما يتم تشجيع مؤسسات البيع بالتجزئة عىل:    •

o إمكانيات تقديم الخدمة أثناء المرور بالسيارات، واالستالم عىل الرصيف، أو التوصيل.  زيادة استخدام 

o  .ي المرة الواحدة
ي المتجر ف 

 الحد من أو تقييد عدد الزبائن المسموح بدخولهم ف 

o ( أقدام من بعضهم البعض. 6تقليل عدد الموظفتر  العاملتر  عىل بعد ستة ) 

o  أليدي، والمناديل الورقية. تقديم إمكانيات غسل األيدي، ومطهرات ا 

o  .التنظيف المتكرر مساحات األسطح متكررة التالمس مثل أسطح المنضدة، ومقابض األبواب، والدرابزين 

ي مت
ز
ة إعالنية قابلة للتحميل للنشر ف  اجر البقالة نشر

 إرشادات ألصحاب األعمال 

https://www.surveymonkey.com/r/COVIDNeeds
https://zoom.us/rec/share/y8g2KrjqzWhJWbPC-EWFAY4fEbXMX6a8hiYa-fpeyRn56CR-gitdtuEoeSdiXfsb
https://docs.google.com/presentation/d/1Z0cblzWQz7WyuNrLQ9e62iD_xzlIQ1TITYwh0UHWu40/edit?usp=sharing
http://www.missionbox.com/uwatx/successby6atx
mailto:providerservices@wfscapitalarea.com
https://twc.texas.gov/news/covid-19-resources-child-care/providerform
https://childcare.bowtiebi.com/custom_files/State_of_Texas_Provider_Portal_Access_ppt.pdf
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.surveymonkey.com/r/CCLCOVID19
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
mailto:msc@hhsc.state.tx.us
mailto:msc@hhsc.state.tx.us
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID19_Grocery%20Shopping%20V2.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID19_Grocery%20Shopping%20V2.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID19_Grocery%20Shopping%20V2.pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries


Arabic 

ي ال تزال قيد التشغيل. 
 اتبع توصيات مركز السيطرة عىل األمراض لمواقع العمل الت 

 . CDCدليل مكان عمل 

 معايير العودة إلى العمل

ي صفحة 
 . معلومات ألولئك المرضز يرجى االطالع عىل المعايير الموضحة ف 

ز   إرشادات للموظفتر

 . ي
ي أًيا من المعايير التالية والحجر الذائ 

 االمتناع عن إعداد التقارير للعمل إذا كنت تستوف 

o ها منظمة الصحة العالمية أو مرك   ( "نقطة ساخنة". CDCز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )قمت بالسفر إل منطقة تعتيى

o  مثل السعال وضيق التنفس أو التهاب الحلق؛ ،    إذا كان لديك عالمات أو أعراض لعدوى الجهاز التنفسي

o  ي من حم بدرجة حرارة أعىلي من
 درجة فهرنهايت؛  99.6أن تعائ 

o   ي األيام ال
ي    COVID-19كد ل   السابقة، اتصلت بشخص لديه تشخيص مؤ  14ف 

ولم يكن لديه معدات الوقاية الشخصية المناسبة الت 

 (CDCحددتها مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )

o ( وس كورونا المستجد . COVID-19يخضعون للفحص بشأن فير ي الجهاز التنفسي
 ( أو يعانون من مرض ف 

 معايير العودة إلى العمل

ي صفحة 
 . معلومات ألولئك المرضز يرجى االطالع عىل المعايير الموضحة ف 

 إرشادات للمطاعم والبارات

o  .كة الداخلية أو الخارجية المفتوحة للجمهور  المؤسسات الغذائية مطلوبة إلغالق مناطق تناول الطعام المشي 

o  ي أو القيادة من خالل السيارة أو االلتقاط من جانب الطري
ق  يتم تشجيع المؤسسات الغذائية عىل تقديم الوجبات الجاهزة أو التوصيل المجائ 

 للحد من التعرض بتر  األفراد. 

o    .ي أماكن العمل
 ُيطلب من الحانات إغالق مساحات الحانات الداخلية أو الخارجية المفتوحة للجمهور، وُيحظر عليها السماح باالستهالك ف 

o  لدعم المطاعم المحلية التي تنتقل إلى خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل  تثبيت مناطق ركوب مؤقتةوسائل النقل في أوستن عبارة عن

 لرؤية مواقع منطقة التقاط العمالء. الخريطة المتوفرة على اإلنترنت فقط. استعرض

يل موارد المجتمعانظر  ات اإلعالنية القابلة للتي    لالطالع عىل النشر

 إرشادات لصناعة البناء

ي 
ا عىل مستوى الوالية لبعض   GA-14، أصدر الحاكم جري    ج أبوت القرار التنفيذي رقم 2020مارس  31ف 

ً
)"القرار التنفيذي"(، والذي يوفر نهًجا موحد

ي ضوء جائحة 
 . COVID-19القيود واألنشطة المسموح بها ف 

 أنواع أعمال البناء المسموح بها بموجب أمر اإلقامة بالمنزل

( مسموح به. لم تعد المدينة تحظر مشاريع البناء التجارية أو GA-14)ال.  2020مارس  31جميع أعمال البناء المسموح بها في القرار التنفيذي الصادر في  

 السكنية.

 متطلبات صاحب العمل لجميع أعمال البناء

ي التوضيحات 
ل، لجميع مواقع البناء داخل المدينة مع   Bو  Aباإلضافة إل التوجيهات التباعد ومتطلبات ممارسة العمل الصحي ف  من أمر اإلقامة بالمي  

ي أي وقت، الشخص المسؤول عن الموقع العام )"الموقع المدير "(:  10أكير من  
 عمال نشطتر  ف 

ي الموقع، بلغات يفهمها جميع ا •
ألشخاص الذين يعملون هناك، وإشعار يوضح أحجام وأنواع أطقم المناوبات العاملتر  هناك، وتوجيهات  النشر ف 

 حول كيفية قيام مدير الموقع بتحديد حجم الطاقم والتحوالت الدورية ؛ 

 إجراء فحص مسبق لموقع العمل للصحة العامة لكل عامل، مع حرض فهم العامل، كل يوم قبل بدء العمل؛  •

ي الموقع ؛  15وجود موقع واحد عىل األقل لغسل اليدين بالصابون أو معقم اليدين لكل  التأكد من  •
 ف 
ً
 عامال

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://austintexas.gov/department/information-those-who-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/department/information-those-who-are-sick
http://austintexas.gov/news/austin-transportation-facilitates-food-pick-ups-amid-covid-19-dine-closures
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faustin.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3Dcaecb0f1c2cb4399b1a760e9afaa685e&data=02%7C01%7CAnna.Lassmann%40austintexas.gov%7C2973a70f28ea4b8d3a8b08d7d5bd9cbe%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637212882657118248&sdata=osfUhNjeRQIpLqu4QIWgoUzGHfs4Vw%2BYRfND6WBWmfg%3D&reserved=0
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
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دات المياه المجتمعية ؛  •  حظر استخدام ميى

ي صندوق   •
احة، ومناطق التحدث ف  ، ومن تنظيف المناطق العامة )مناطق الغداء واالسي  كة بتر  المستخدمتر 

تأكد من تطهير األدوات المشي 

ة، وما إل ذلك( ونقاط االتصال الجماعية )مقابض األبواب والعدادات ولوحات المفاتيح وما إل ذلك( وتعقيمها  األدوات، و  المعدات الكبير

 مرتتر  عىل األقل يوم؛ و 

ي مكان أو أماكن بارزة عىل موقع يتم فيه نشر اإلشعارات للموظفتر  بشكل اعتيادي، بمجرد أن يتم توفير هذه الالفتات بو  •
اسطة المدينة،  النشر ف 

ي القسم 
ية واإلسبانية توفر متطلبات التباعد االجتماعي ف  ي  j. 6الفتة باللغتتر  اإلنجلير 

ل وتوصيات الموظفتر  الواردة ف   
. من أمر اإلقامة بالمي 

ي القسم 
ل واألحكام الواردة ف   وى بشأن أي انتهاكات. من وثيقة التوجيه هذه، ومعلومات للعاملتر  لتقديم شكا  3العرض ب من أمر اإلقامة بالمي  

ل وإخطار أوست    وس كورونا، فيجب عىل مدير الموقع إرسال العامل فوًرا إل المي   ي موقع البناء بفير
للصحة العامة   إذا تم تأكيد إصابة أحد العاملتر  ف 

 واتباع جميع التوجيهات من أوست   للصحة العامة بخصوص ذلك العامل. 

ل عامل يدخل إل موقع عمل قد قام بتسجيل الدخول وأن يحتفظ بقائمة ومعلومات االتصال لكل عامل يدخل  يجب عىل مدير الموقع التأكد من أن ك

وس كورونا.   إل موقع العمل كل يوم بغرض تحديد العمال وإخطارهم إذا كانوا قد شاركوا موقع عمل مع شخص ما تم تأكيد إصابته بفير

ي صناعة البناء 
 عىل مراعاة ممارسات التوظيف التالية لصالح االقتصاد العام للمدينة: يتم تشجيع جميع أرباب العمل ف 

ا  •
ً
ي موقع البناء إذا كان العامل يؤمن بحسن نية أن الموقع يمثل خطًرا صحًيا وشيك

ي ضد العامل الذي يرفض العمل ف  عىل   ال تتخذ أي إجراء سلتى

وس كورونا.  ه بسبب فير  صحة العامل أو غير

ي ض • وس كورونا. ال تتخذ أي إجراء سلتى ، بسبب التعرض المحتمل لفير ي
 د العامل الذي تم عزله، أو نصح بالحجر الذائ 

وس كورونا.  • ا بسبب إقفال موقع البناء بسبب فير
ً
ي طلب تعويضات البطالة الذي قدمه العامل مؤقت

 ال تطعن ف 

ي موقع ظاهر باللغت 
ي كل موقع عمل ف 

ي صفحة يجب عىل جميع مواقع العمل نشر الفتات اإلنشاء ف 
يل هذه المستندات ف  ية واإلسبانية. قم بتي       تر  اإلنجلير 

 .    موارد المجتمع 

 إرشادات طلبات الحصول عىل تضيــــح

ئن  قامت إدارات المدينة بنقل الموظفتر  إل ظروف العمل عن بعد وتعمل عىل عدد أقل من الموظفتر  داخل المرافق. أغلق الردهة الخاصة بالزبا

. وس ي
وئ  يد اإللكي  يد أو اليى  يقبل طلبات التضي    ح فقط عن طريق اليى

 اتبع التوجيه المتوفر عىل موقع الويب الخاص بهم. إدارة خدمات التنمية بالنسبة للتصاري    ح الصادرة من 

ز للمناسبات بالنسبة للتصاري    ح الصادرة من   . 2020مايو   1اتبع عملية التضيــــح العادية. جميع المناسبات الخاصة محظورة حت  مركز أوست 

ي أوست   ردهة دخول العمالء وستقEHSDأغلقت شعبة خدمات الصحة البيئية )
يد أو  ( التابعة للصحة العامة ف  بل طلبات التضي    ح فقط عن طريق اليى

، ستقبل  ي
وئ  يد اإللكي  يد أو اليى . بالنسبة للعمالء غير القادرين عىل تقديم طلباتهم عن طريق اليى ي

وئ  يد اإللكي  ي مكتبنا   EHSDاليى
المواعيد للخدمة ف 

ي 
 لتحديد موعد.   512-978- 0300. يرجى االتصال عىل الرقم Rutherford Lane، Building 1 Suite 205، Austin، TX 78754 1520 الموجود ف 

ي   11:00صباًحا إل  7:45يوىمي الثالثاء والخميس بداية من   Mobile Food Vendorمراجعات تطبيق   
ي ف 

صباًحا سيتم تعيينها اآلن فقط. المسر

ي   . ستستمر عمليات تفتيش512-978-0300المواعيد لم تعد متاحة. لتحديد موعد، اتصل برقم 
ي ساحة انتظار السيارات ف 

بائع األطعمة المتنقلة ف 

 المبت  الخاص بنا عن طريق التعيتر  فقط. 

ي إل  
وئ  يد اإللكي   . (512)-978-0300أو من خالل االتصال عىل EHSD.Service@austintexas.govيمكن إرسال جميع األسئلة والمخاوف عيى اليى

:  EHSDيمكن تقديم خدمات  ي للمعالجة والدفع عىل النحو التالي
وئ  يد اإللكي  يد أو اليى  عيى اليى

o  :يد  APH EHSD, PO BOX 142529, Austin, TX 78714اليى

o  : ي
وئ  يد اإللكي   EHSD.Service@austintexas.govاليى

o  .ي تحتاج إل إجراء دفع، سيتصل أمتر  الصندوق لدينا بك عيى مدفوعات بطاقة االئتمان عيى الهاتف فقط
 بالنسبة للمؤسسات الت 

 ما هي المساعدة المتاحة لمساعدة أعمالي؟

ي أوست    تقدم
كات   موارد التخطيط للطوارئو   برامج التمويل دائرة التنمية االقتصادية ف  ي قد تجد   بالنسبة للشر

ي األسابيع المقبلة.  الت 
ي ف 
 نفسها تعائ 

https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://austintexas.gov/page/dsd-covid-19
http://austintexas.gov/ace
mailto:EHSD.service@austintexas.gov
mailto:EHSD.service@austintexas.gov
https://www-draft.austintexas.gov/department/economic-development
http://www.austintexas.gov/department/funding
http://www.austintexas.gov/page/get-back-business
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ةبالنسبة إل الموارد العامة، تقدم إدارة التنمية االقتصادية عروض  نت  والدروس المجانية، التدريب عىل األعمال التجارية قسم األعمال الصغير ، واالتصاالت  عير اإلني 

كاء المجتمع. يوفر   ة لشر كات الصغير وموارد المجتمع حسب الفئات: مساعدة بحثية حسب المنظمات المحلية والتابع للوالية والفيدرالية   دليل موارد الشر

ي حاالت الكوارث، التعليم، الالمشِّ 
ك، اإلغاثة ف  ، تدريب األعمال، خطط األعمال، التعاقد، مساحات العمل المشي  طاقة،  ع/الحاضنة، الفن/الموسيق 

كات غير الر  اد/التصدير، الشؤون القانونية، الشبكات، الشر بحية الناشئة،  األفالم/التلفزيون/ألعاب الفيديو، صناعة األغذية، التمويل، المنح، االستير

ي الملعب، صناعة إعادة التدوير، البحث، التكنولوجيا، المجموعات التجارية. 
 المنافسة ف 

ي دليل  
ة ف  كات الصغير ة حسب "اإلغاثة من الكوارث" للبحث عن الدعم الفوري ألعموارد الشر مالك المتأثرة بجائحة كورونا المستجد  ، قم بالفلي 

(COVID-19 .) 

ا برنامج تعليمي مفيد إلرشادك خالل العملية.  لجنة تكساس للقوى العاملة
ً
  حيث يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانات بطالة. لديهم أيض

ي إيجاد عمل جديد. اتصل بهم عىل رقم   حلول منطقة القوى العاملة 
   . 512-485-3792يمكن أن تساعدك ف 

ً
ز عن عمل   يوجد أيضا   صفحة الباحثتر

 لالطالع عىل فرص العمل الفورية ذات الصلة. 

 _______________________________________________________________________________________________ 

COVID-19لمسافرين والرحالت الجوية : معلومات ل 

 

 السفر
جراء األعمال  تُعتبر برامج الطائرات وسيارات األجرة وركوب الخيل أعمااًل أساسية ويمكنها أن تظل مفتوحة خالل هذا الوقت لألشخاص الذين يسافرون إل

 الرعاية. األساسية أو البنية التحتية الحيوية، ومقدمي الرعاية الذين يسافرون لتقديم 

 السفر المسموح به 

األدئ  من   ُيسمح فقط بالسفر المتعلق باألنشطة األساسية أو الوظائف الحكومية األساسية أو األعمال األساسية أو البنية التحتية الحيوية أو الحد 

 لعمليات األساسية. ا

 :  يشمل السفر المسموح به ما يىلي

o هم من األشخاص الضعفاء؛  السفر لرعاية المسنتر  والقّض والمعالتر  واألشخاص ذوي اإلعاقة أو غير

o ي الوجبات أو أي خدمات أخرى ذات صلة؛
ي المواد للتعلم عن ُبعد أو لتلق 

 السفر من أو إل المؤسسات التعليمية ألغراض تلق 

o السفر للعودة من أو إل مكان اإلقامة من خارج الوالية القضائية )عىل سبيل المثال، العودة إل الوطن من جامعة قريبة(؛ 

o  السفر المطلوب بموجب القانون أو بأمر من المحكمة؛ 

o ي تتطلب ا
ي الكنيسة/رجال الدين لغرض إنتاج الخدمات الدينية عن ُبعد أو الوزارات األخرى الت 

 لسفر؛سفر موظق 

o  السفر المطلوب لغير المقيمتر  للعودة إل محل إقامتهم خارج المدينة. يتم تشجيع األفراد بشدة عىل التحقق من أن وسائل النقل

 خارج المدينة ال تزال متاحة وعملية قبل السفر. 

 وسائل النقل العامة 

CapMetro  .ي خدماتهم لتعزيز الصحة العامة واستيعاب التباعد االجتماعي الذي تنصح به السلطات الحكومية والطبية
ات مؤقتة ف   تنفذ تغيير

 بتطبيق أسعار مجانية لجميع العمالء طوال شهر أبريل.  CapMetroستقوم 

o  .الهدف هو حماية المشغلتر  والعمالء من القرب المادي القريب ودعم العمالء الذين يستخدمون الخدمة ألداء واجبات أساسية 

o  ،أو سداد قيمة المشغل أو  ستساعد الخدمة المجانية عىل التباعد االجتماعي من خالل القضاء عىل حاجة العمالء إلظهار تصاريحهم

ع من الصعود إل الطائرة ويقلل من االزدحام عند مداخل المركبات. Fareboxاستخدام صندوق   . كما أنه يشِّ

o   يتم تذكير العمالء باستخدام النقل العام للرحالت األساسية فقط . ي
ة الخالية من األجرة تشجيع أي ركوب إضاف  ال ُيقصد من الفي 

ة البقاء ل  خالل في  ي المي  
 العمل اآلمن - ف 

o   سيظل عمالءMetroAccess   .مطالبتر  بإظهار معرف صالح قبل الصعود إل الطائرة 

 . CapMetro.org/COVID19عىل  CapMetroابق عىل اطالع مع تعديالت خدمة  •

http://austintexas.gov/article/www.SmallBizAustin.org%E2%80%AF
http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.austintexas.gov/page/register-online-classes
http://www.austintexas.gov/page/register-online-classes
http://www.austintexas.gov/page/register-online-classes
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كة   خدمة المركبات المشي 

ا من أجل سالمة مجتمعنا.   Ride Austinقامت 
ً
 بتعليق العمليات مؤقت

 ٪. 10أسطولها بنسبة  Revelخفضت 

ه ب Scoot'sقللت    شكل أساشي لمساعدة العمال األساسيتر  عىل السفر. إل حد كبير األسطول الذي تم توفير

ي أوست   للشهر المقبل وأز Zipcarتوقف 
 ت المركبات من عىل يمتر  الطريق. hعملياتها ف 

 معدات التنقل غير الشيــــع 

 أقدام عن اآلخرين واغسل يديك بعد كل رحلة.  6ات التنقل المصغر للسفر للقيام باألنشطة األساسية، حافظ عىل أكير من عند استخدام خدم

ي أسوتنتقدم 
ز
ي أسوتن  الدراجات النارية ف

ز
ل ألي شخص  تراخيص مرور مجانية للدراجات النارية ف ي المي  

لقد زاد   - يقوم برحالت أساسية أثناء اإلقامة ف 

ة التنظيف والتطهير لجميع دراجات ومحطات الدراجات النارية   . طلب العمل اآلمن من وتير

  استخدامها للسفر. مارس باستثناء أسطول صغير من المركبات حت  يتمكن العمال األساسيون من  27غالبية أسطولها اعتباًرا من  Birdخفضت 

ي مجال الرعاية الصحية.  Lyftتعظي 
 األولوية لنشر استخدام االسكوتر بالقرب من المستشفيات المحلية لتسهيل الرحالت األساسية من ِقبل العاملتر  ف 

ا وأزالت جميع األجهزة من حق المرور حت  إشعار آخر. ال يزال لديهم موظ
ً
كات التالية عملياتها مؤقت - 3فتر  متاحتر  للرد عىل طلبات أوست    أوقفت الشر

1-1 . 

o Lime من 
ً
 مارس  17، اعتبارا

o Wheels من 
ً
 مارس  19، اعتبارا

o Spin  من 
ً
 مارس   26، اعتبارا

o JUMP من 
ً
 مارس  27، اعتبارا

 أوامر الحجر الصحي لوالية تكساس
 حت  إشعار آخر، كل شخص يدخل والية تكساس كوجهة نهائية عيى مطار من: 

 نيويورك  •

شي نيو  •  جير

 كونيتيكت  •

 كاليفورنيا  •

  لويزيانا •

  واشنطن •

 مدينة أتالنتا، جورجيا •

 مدينة شيكاغو، إلينوي  •

ويت، ميشيغان •  مدينة ديي 

، فلوريدا  •  مدينة مياىمي

ية من:   وأي شخص يدخل والية تكساس عن طريق الطرق اليى

  لويزيانا •

ي هو 
ي تكساس، أيهما أقض.  14لمدة   مكلف بالحجر الذان 

ز
  يوًما من وقت الدخول إىل تكساس أو مدة حضور الشخص ف

ي عىل 
األشخاص المسافرين فيما يتعلق بالخدمة العسكرية أو االستجابة للطوارئ أو االستجابة الصحية أو وظائف  ال تنطبق أوامر الحجر الصحي الذائ 

ا لما قد تحدده إدارة تكساس إلدارة الطوارئ. 
ً
 البنية التحتية الحرجة، وذلك وفق

 اللوجستيات واإلنفاذ 
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ل أو بالفندق. DPSتتطلب إدارة تكساس للسالمة العامة ) ي تكساس، مثل اإلقامة بالمي  
( من المسافرين من هذه المواقع تعيتر  موقع الحجر الصحي ف 

ل ورقم الهاتف ورخصة القياد ا تقديم االسم الكامل وتاري    خ الميالد وعنوان المي  
ً
  ة أو معلومات جواز السفر. يجب عىل المسافرين أيض

ي المطار وسيطبق القرار DPSسوف يقوم جنود شعبة دورية الطريق الشي    ع )
(، أو ضباط السالم المعتمدين اآلخرين، بجمع نموذج كامل من كل مسافر ف 

 التنفيذي عىل طول الحدود بتر  تكساس ولويزيانا. 

ي تبلغ 
ة الحجر الصحي الت  ي قسم الصحة أو الطبيب أو  يوًما، ال  14وخالل في 

، بخالف موظق  ي موقع الحجر الصحي المعترّ 
ُيسمح للمسافرين بالزوار ف 

 مقدم الرعاية الصحية، ويجب أال يزوروا أي أماكن عامة. 

االمتثال من خالل تأكيد  ( بإجراء زيارات غير معلنة إل مواقع الحجر الصحي المحددة للتحقق من DPSسيقوم وكالء جنود شعبة دورية الطريق الشي    ع )

ي يجب أن يكون جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامة ال تتجاو 
ي االمتثال لهذا القرار بالحجر الذائ 

دوالر،   1,000ز $ الوجود المادي للمسافرين.  أي إخفاق ف 

ي السجن لمدة ال تتجاوز 
 يوًما، أو كليهما.   180أو الحبس ف 

 ( 800) 525- 5555 عىل رقم DPSيجب توجيه األسئلة حول هذا القرار إل 

 تحديثات السفر الجوي في مطار أوستن بيرجستروم الدولي 
 بنية تحتية حرجة ويبق  المطار مفتوًحا. استخدم الرابط أدناه للحصول عىل تفاصيل محدثة حول عمليات المطار.   AUSتعتيى 

وس كورنا المستجد ) وم الدوىلي ) COVID-19تحديثات فير
جسي  ز بير

 (AUS( لمطار مطار أوست 

 شاهد وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بهم والالفتات الرقمية عىل طول شارع الرئاسة للحصول عىل التحديثات. 

 تنظيف وتطهير المطار 

ي وقت واحد. تعمل 
ي تنطلق ف 

، يعمل المطار عىل تقليل عدد الركاب عىل مت   المكوكات الت  ام بالتباعد االجتماعي ا للحفاظ عىل سالمة   AUSلاللي  
ً
أيض

 . يتم تنظيف المكوكات بالمطهرات ويتم مسح مناطق التالمس مثل الدرابزين لمرات عديدة عىل مدار اليوم. المركبات والعمالء 

 باإلضافة إل ذلك، يتم بذل جهود التنظيف والتطهير هذه: 

o  ي المناطق ذات حركة المرور الكثيفة )مثل بعد نقاط التفتيش
 (. TSAتقع المزيد من محطات التطهير اليدوي ف 

o  يتم .  نشر الالفتات ويقوم الموظفون بإعالن إعالنات حول أفضل ممارسات النظافة العامة والتباعد االجتماعي

o  ،كير  عىل تطهير المناطق "متكررة التالمس"، مثل األكشاك، والمنصات، ومقابض األبواب، ولوحات المفاتيح، والسور
ينصب الي 

 ونوافير المياه، والمقاعد، وصناديق األمان. 

o  كز ي تحستر  إجراءات  يي 
ي بعض الحاالت، يتم سحب الموظفتر  من األقسام األخرى للمساعدة ف 

ي األماكن العامة، وف 
طاقم التنظيف ف 

ا  
ً
ي التنظيف أيض

التنظيف. موظفو المرافق لديهم زجاجات من محاليل التطهير وذلك الستخدامها أثناء العمل. يستخدم جميع موظق 

 طلب ذلك.  القفازات ولديهم أقنعة الوجه إذا 

o   ي جميع المجاالت عىل ممارسة النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين بانتظام وممارسة التباعد
 
تم تشجيع الموظفتر  ف

، والحفاظ عىل مسافة  ة.  6االجتماعي أقدام عىل األقل من الشخص المجاور حيثما أمكن وتجنب إعدادات أو اجتماعات مجموعة كبير

ان بتوظ ي المطار. إذا تطلب القرار، يعمل موظفو يقوم موظفو الطير
ي تتم ف 

يف موظفتر  عىل مراحل مختلفة لدعم العمليات الت 

ل.  ان من المي    الطير

 ماذا يجب أن أفعل إذا أردت تغيير خطط سفري؟

ان الخاصة بهم لالستفسار عن إمكانية بالنسبة للمسا كات الطير فرين الذين لديهم مخاوف تتعلق بأي خطط سفر قادمة، يتم تشجيعهم عىل االتصال بشر

 إعادة جدولة رحالتهم. 

ان كات الطير وس كورونا المستجد ) ماذا تفعل رسر  لفير
ً
 (؟ COVID-19استجابة

ي 
ي ذلك ف 

دد عىل بعض طرق الخدمة الجوية، بما ف  ان قرارات بهدف تغيير أو تقليل الي  كات الطير . للحصول عىل معلومات إضافية  AUSتتخذ بعض رسر

كات ال ي تتخذها رسر
ات الخدمة الجوية والمعلومات المتعلقة بالخطوات األخرى الت  ان  بشأن تغيير كة الطير ، يرجى االتصال بشر ي الوقت الحالي

ان ف  طير

 الخاصة بك. 
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