دليل موارد األسرة إلغالق مراكز رعاية األطفال بسبب كوفيد19-
تقدمه برامج االكتفاء الذاتي التابعة إلدارة الخدمات البشرية في أوريغون ،وغيرها من وكاالت الوالية والمنظمات المجتمعية

جهة التواصل

المعلومات

 طلب األهلية اإللكترونيone.oregon.gov :

قسم المزايا والمساعدات في إدارة الخدمات
البشرية في أوريغون

 مركز األهلية800-699-9075 :
 اعثر على مكتبك المحلي
https://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/i
ndex.aspx

تقدّم بطلب للحصول على مزايا إدارة الخدمات البشرية في أوريغون ،بما في
ذلك الطعام ،والمال النقدي ،ورعاية األطفال ،والرعاية الطبية ،والكثير غيرها
إما من خالل الطلب اإللكتروني أو عبر االتصال بمركز األهلية أو عن طريق
التواصل مع مكتبك المحلي .يُرجى االتصال بالمكتب المحلي قبل الحضور
شخصيًا.

إدارة التعليم المبكر ( Early Learning
:)Division, ELD
موارد كوفيد19-

https://oregonearlylearning.com/COVID-19Resources/For-Families

موارد لألسرة حول طريقة تقديم الدعم ألطفالك في أثناء جائحة كوفيد،19-
وخيارات رعاية األطفال ،والكثير غيرها.

الموارد



البطالة
واألجور الضائعة




المساعدة الغذائية

المساعدة على اإليجار

موارد إدارة التوظيف الخاصة بكوفيد19-
unemployment.oregon.gov
مزايا البطالة المنتظمة
اتصل على الرقم  877-345-3484أو قدّم طلبك هنا
مساعدة البطالة في خالل الجائحة ( Pandemic
)Unemployment Assistance
 833-410-1004أو قدّم طلبك هنا
برنامج اإلجازة المدفوعة المؤقتة بسبب كوفيدCOVID-( 19-
)19 Temporary Paid Leave Program

راجع موقع إدارة البطالة غالبًا ألن التمويل قد يؤثر في تو ّفر موارد محددة.
يتو ّفر برنامج اإلجازة المدفوعة المؤقتة بسبب كوفيد 19-لألشخاص الذين
يجب عليهم حجر أنفسهم أو عزل أنفسهم لكنهم ال يتأهّلون أليّ إجازة مرضية
مرتبطة بكوفيد 19-أو ليس لديهم وصول إليها.

https://govstatus.egov.com/or-dhs-food 
 برنامج )WIC program( WIC
oregon.gov/OHA/PH/HealthyPeopleFamilies/
wic/Pages/index.aspx

يقدّم  WICاألطعمة الصحية ،والدعم الغذائي ،ودعم اإلرضاع لألسر التي
لديها أبناء ما دون الخمس سنوات ولألمهات المُرضِ عات.

 وكالة اإلجراءات المجتمعية المحلية ( Local Community
)Action Agency

قد تتو ّفر موارد محددة خاصة بكوفيد.19-

211info.org/211info 

يشمل ذلك معلومات لمخازن الطعام ،ومواقع االستالم ،وخيارات التسليم.

الموارد

جهة التواصل

المعلومات

 صندوق أوريغون للطاقة ( )Oregon Energy Fundأداة
العثور على المساعدة في مجال الطاقة
oregonenergyfund.org/energy-assistance/
المرافق

 برنامج  Lifelineللمساعدة من Assurance Wireless
( Assurance Wireless Lifeline Assistance
)AWLAP ,Program
assurancewireless.com/lifelineservices/what-lifeline

تحدّث إلى مقدم خدمة الهاتف لك عن موارد كوفيد 19-التي قد تكون متاحة
لك.
يقدّم  AWALPلأل ُ َسر ذات الدخل المتدني خدمة تشمل البيانات والرسائل
النصية ودقائق االتصال المجانية شهريًا ،فضالً عن هاتف ذكي مجاني.

الموارد الخاصة بأبناء المجتمع غير
الموثقين

صندوق إغاثة عمّال أوريغون ( Oregon Worker Relief
)Fund
https://workerrelief.org/find-a-navigator/
888-274-7292

يقدّم هذا الصندوق مزايا لمن خسروا وظائفهم لكنهم غير مؤهّلين إلغاثة
البطالة أو التحفيز الفدرالية.

النقل الطبي غير الطارئ

النقل الطبي غير الطارئ التابع لخطة أوريغون الصحية
oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/nemt.aspx

هذه الخدمة م ّ
ُغطاة ألعضاء خطة أوريغون الصحية.

هيئة الصحة العامة المحلية

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartner
Resources/LocalHealthDepartmentResources/
Pages/lhd.aspx

مزي ٌد من المعلومات عن الموارد المُقدَّمة في مجتمعك المحلي

منظمة 211info






https://www.211info.org/
اتصل على الرقم  211أو 1-866-698-6155
أرسل رمزك البريدي إلى 898211
البريد اإللكتروني help@211info.org

تربط منظمة  211infoاألشخاص بمنظمات الصحة والخدمات االجتماعية.

 آخر مستجدات كوفيد 19-من الهيئة الصحية في والية أوريغون

موارد كوفيد 19-اإلضافية







أدوات الدعم المجتمعي الخاصة بكوفيد19-
تتبّع المخالطين
Safe + Strong Oregon
موقع الحاكمة براون الخاص بكوفيد19-
متطلبات وضع قناع الوجه في أوريغون

govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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