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 دلیل میشیغان،

 للموارد والمعلومات المتعلقة

  بوباء كوفید-19 
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 مقدمة
 یقدم هذا الدلیل معلومات حول كیفیة الوصول إلى البرامج التي تهدف إلى دعم سكان میشیغان،

 خالل انتشار وباء كورونا. البرامج في هذا الدلیل مدعومة من قبل الوالیة، والحكومة
 الفیدرالیة، والشركات الخاصة، والشركات غیر الربحیة، التي تخدم معظم سكان میشیغان،

 كذلك یوجد جزء خاص بالبرامج التي تخدم سكان دیترویت. غیر أن هذا الدلیل ال یوفر
  معلومات حول العدید من برامج المساعدات المتوفرة في العدید من المجتمعات المحلیة.

 یشهد انتشار وباء كورونا، واالستجابات المتعلقة به تطوًرا متسارًعا، لذا سیتم تحدیث هذا
 الدلیل بشكل دائم لمواكبة هذه التطورات. یمكن إرسال أي إضافات أو تصحیحات إلى

 أخصائیة التواصل في قسم حلول الفقر في جامعة میشیغان، لورین سالغتر، على العنوان
 التالي: lslag@umich.edu . نرغب بتوجیه شكر خاص إلى التالمیذ المساعدین في

 البحث: كیلي كریستوفرسون، وكیتان ریفانكار لمساهمتهما في جمع هذا الدلیل ولزیكسي لي،
  على تصمیمه.

 الدلیل متوفر باللغة االسبانیة.

  معلومات صحیة مرتبطة ب كوفید 19

 أصدرت  منظمة الصحة العالمیة  ومركز مكافحة األمراض والوقایة منها  توصیات مهمة حول
 كیفیة الحد من انتشار هذا الوباء وماذا علیك أن تفعل إذا كان لدیك عوارض كوفید 19. كما
 قامت جامعة میشیغان، للطب Michigan Medicine  " و  كلیة الصحة العامة في جامعة

 میشیغان،  بجمع موارد قّیمة حول مواجهة فیروس كورونا،. إن كنت بحاجة إلى معلومات
  حول الموارد الصحیة، الرجاء التوجه إلى هذه الجهات أو إلى إخصائیي طب وصحة.

 یقدم خط المساعدة ضد الكوارث والنكبات استشارات فوریة ألي شخص یحتاج إلى مساعدة
 في التعامل مع اآلثار العقلیة والنفسیة التي یسببها انتشار وباء فیروس كورونا. یتوفر خط

 المساعدة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع، 365 یوًما في السنة عبر االتصال على الرقم
 1-800-985-5990، أو إرسال عبارة "TalkWithUs" إلى الرقم 66746 أو زیارة موقع

.disasterdistress.samhsa.gov 

 

 

 

mailto:lslag@umich.edu
https://docs.google.com/document/d/1RJIrNoHMJDMDe3cqxw38wBzYI1nZzZhkD5A9fxstTGw/edit
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.uofmhealth.org/covid-19-update
https://publichealth.umich.edu/coronavirus/
https://publichealth.umich.edu/coronavirus/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
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  كیفیة استخدام هذا الدلیل

 انقر على أي عنوان أو برنامج مدرج في جدول المحتویات لالنتقال مباشرًة إلى وصف
 البرنامج. یتضمن كل برنامج نظرة عامة والشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج، وكیفیة

 االستفادة من البرنامج، وتاریخ انتهاء البرنامج، ومكان العثور على مزید من المعلومات. كما
 یمكنك النقر على االرتباطات التشعبیة الزرقاء لفتح مواقع الویب التي تحتوي على مزید من

 المعلومات.

 

 جدول المحتویات

 5مساعدة العمال والعاطلین عن العمل

 5تعزیز التأمین ضد البطالة

 9التغییرات في شروط المساعدة النقدیة

 COVID-1910 إجازة مرضیة مدفوعة وإجازة رعایة طفل مدفوعة

 12المساعدات الغذائیة

EBT)) 12التحویل االلكتروني للفوائد المتعلقة بانتشار الوباء 

 13برنامج خدمات التغذیة الصیفي بسبب اإلغالق القسري للمدارس

SNAP 13مساعدات إضافیة للمستفیدین من خدمة 

 15اعثر على بنك الطعام المحلي

Double Up Food Bucks 15زیادة حد االنفاق لبرنامج 

 16مساعدات السكن والخدمات

 16تعلیق قطع الخدمات

 16استعادة خدمة المیاه على مستوى الوالیة

 17مبادرة إبقاء األمریكیین على تواصل (خدمات االنترنت والهاتف)

 18وقف تنفیذ عملیات اإلخالء على مستوى الوالیة

 18تمدید فترة تسویة الرهن الضریبي للوالیة

 19التساهل مع الرهن وتعلیق االستیالء على العقارات وتوقیف االخالء
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 20مساعدات الرعایة باألطفال

 20خدمات رعایة األطفال المعّززة للقوى العاملة األساسیة

 21المساعدات العامة

 21مدفوعات التحفیز الفیدرالیة

 MI Bridges22 / میشیغان، بریدجس

 Michigan 2-1-123 / میشیغان، 2-1-1

United Way’s))  من یونایتد واي  COVID-1924صندوق الدعم المحلي ل 

 24إجراءات الطوارئ في المحكمة

 25حمایة المستهلك من تالعب األسعار

 26تمدید مهلة تسدید الضرائب الفیدرالیة

 27إعفاء قروض الطالب الفیدرالیة

 27برامج المساعدات في دیترویت

 27مواصالت عامة مجانیة

 29التساهل مع الرهن وتعلیق االستیالء على العقارات وتوقیف االخالء

 29خطة إعادة تشغیل المیاه خالل فیروس كورونا

 30مصادر أخرى لمدینة دیترویت

 31إیجاد مصادر محلیة

 31الموارد واالحتیاجات المتبادلة في في مقاطعة بنزي

 31دلیل موارد كوفید-19 التابع لمقاطعة كالهون

 31دلیل موارد كوفید-19 التابع لمقاطعة جینیسي

 31دلیل موارد كوفید-19 التابع لمنطقة غریتر النسنغ

 31دلیل موارد كوفید-19 التابع لمقاطعة كینت

 32دلیل موارد مجتمع مقاطعة القدیس یوسف

 32قاعدة بیانات الموارد لمقاطعات واین وواشتیناو

 32موارد كوفید-19 للمهاجرین
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 32االستجابة المحلیة في والیة میشیغان

 32خریطة مجموعات المساعدة المتبادلة المحلیة

 32كیف یمكنك المساعدة

 Connect2Community32 موقع التطوع

 33مركز الصلیب األحمر للتبرع بالدم

COVID-19 33مركز المتطوعین میشیغان 

 33صندوق یونایتد واي لالستجابة لفیروس كورونا

 

 

 

 

مساعدة العمال والعاطلین عن العمل   

 تعزیز التأمین ضد البطالة

 البرنامج : یوّفر مساعدات معّززة ضد البطالة لسكان میشیغان، الذین تأثروا بانتشار وباء
 كورونا، وذلك بفضل  األوامر التنفیذیة التي أصدرتها حاكمة والیة میشیغان، غریتشن ویتمر،

 وبفضل أحكام القانون الفیدرالي الخاص بالمساعدة في مكافحة فیروس كورونا، واإلغاثة
  واألمن االقتصادي (CARES)، الذي أصبح قانوًنا بعدما تم توقیعه في 27 مارس/ آذار.

 تساهم التغییرات المؤقتة في التأمین ضد البطالة في توسیع أحقیة االستفادة من هذه التقدیمات،
 تمدید فترة االستفادة إلى حد ال 39 أسبوًعا ،  وتؤمن مبلغ $600 دوالر أمریكي إضافي
 أسبوعًیا لمدة أربعة أشهر، إضافَة إلى مدفوعات البطالة في میشیغان، زیادة فترة استحقاق
 الطلب من 14 إلى 28 یوًما، وتعلیق شرط التسجیل شخصیاً، ومواصلة البحث عن عمل.

 الشروط المؤهلة لإلستفادة من البرنامج:  حدیًثا یحصل  العمال المدرجون أدناه على حق
 االستفادة من إعانات البطالة المعّززة بموجب حالة االستجابة المؤقتة لفیروس كورونا:
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 العمال الذین أصبحوا مسؤولین عن رعایة أسریة غیر متوقعة، بما في ذلك رعایة●
 األطفال، ورعایة أحد أفراد العائلة الذین یصابون بالمرض.

 العمال المرضى أو المعزولون، أو الذین یعانون من ضعف المناعة، والذین ال●
 یستطیعون الحصول على إجازة عائلیة مدفوعة األجر، أو إجازة مرضیة، أو یتم

 تسریحهم.
 المستجیبون األوائل من عمال القطاع الصحي، الذین یصابون بالمرض، أو یخضعون●

 للحجر الصحي، بسبب التعرض ل كوفید-19.
 العّمال بدوام جزئي مؤهلون للحصول أسبوعًیا على 600 دوالر أمریكي المدعومة من●

 الحكومة الفیدرالیة، ولكن ال یمكنهم الحصول على إعانات البطالة المنتظمة المقدمة من
 قبل والیة میشیغان.

 العمال الذین یعملون لحسابهم الخاص، بما في ذلك العمال المستقلون والعّمال المؤقتون●
 والمتعاقدون المستقلون، مؤهلون للحصول على 600 دوالر أمریكي المدعومة من

 الحكومة الفیدرالیة، ولكن ال یمكنهم الحصول على إعانات البطالة المنتظمة المقدمة من
  قبل والیة میشیغان.

  األشخاص في إجازة مرضیة مدفوعة األجر أو إجازة عائلیة مدفوعة غیر مؤهلین لإلستفادة
  من إعانات البطالة الموسعة.

 لكي تكون مؤهًال للحصول على إعانات البطالة، یجب أن تكون قد عملت في األشهر األخیرة،
 وأن تلبي  متطلبات معینة لألجور . األشخاص الذین حصلوا على دخل یوازي على األقل

 3744 دوالر أمریكي، في أي ربع من سنة 2019، وحصلوا على أجر خالل ربعّین من
 العام، وحصلوا على إجمالي دخل سنوي یوازي على األقل 1.5 مرة من أجور الربع األعلى

 ربًحا في عام 2019، هم مؤهلون للحصول على إعانات. كذلك األشخاص الذین حصلوا على
 أجور توازي على األقل 20742 دوالر أمریكي في ربعّین من العام 2019.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  سوف یتلقى األشخاص المسجلون سابًقا في نظام البطالة في
 میشیغان، تلقائًیا على مبلغ 600 دوالر أمریكي إضافیة أسبوعًیا، تحت بموجب قانون

 CARES. یمكن لألشخاص المؤهلین حدیًثا للحصول على إعانات البطالة المعّززة التقدم
 بطلب إعانة البطالة كالعادة عبر وكالة التأمین ضد البطالة في میشیغان. للتقدیم علیك اتباع

 الخطوات التالیة:

  تجمیع المعلومات المطلوبة●
 تقدیم طلب●

 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241_89980_90204_93126-340634--,00.html
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241_89980_90204_93126-340634--,00.html
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إعادة التصدیق كل أسبوعین عبر االنترنت أو باالتصال على الرقم (638-866-1-●
(3993 

 اختر طریقة لتلقي اإلعانة – بطاقة إئتمانیة أو إیداع مباشر- وتجهیز معلومات البطاقة●
 أو البنك الخاص بك.

 
 المعلومات المطلوبة للتقدم بطلب:

 بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك●
مارفین● رقم أو الهویة، بطاقة رقم أو الوالیة، من الصادرة بك الخاصة القیادة               رخصة

 (MARVIN PIN) إن كنت تملك واحًدا
عشر● الثمانیة األشهر خالل لدیهم عملت الذین العمل أصحاب وعناوین            اسماء

 الماضیة، إلى جانب دخلك اإلجمالي الفصلي
 آخر تاریخ للعمل مع كل صاحب عمل●
عملت● عمل صاحب بآخر الخاص FEIN) ) الفیدرالي العمل تعریف صاحب            رقم

كنت أو األخیرة، الثالث السنوات خالل إعانة بطلب تقدمت قد تكن لم إن (خاصة                لدیه
.(EAN) العمل صاحب حساب رقم إلى باإلضافة أشهر) الستة عن تقل لمدة عملت               قد
 بناًء على حالتك قد یساعد معرفة رقم حساب صاحب العمل في تسریع معالجة طلبك.

بك،● الخاصة األجانب تسجیل بطاقة إلى تحتاج فسوف أمریكًیا، مواطًنا تكن لم              إن
 وتاریخ انتهاء صالحیة تصریح العمل الخاص بك.

 
Michigan Web یمكنك التقدم بالطلب  إلكترونًیا عبر االنترنت  من خالل إنشاء حساب على 

 Account Manager أو تسجیل دخول إن كنت تملك حساًبا سابًقا. كما یمكنك االتصال
 على الرقم 1-866-500-0017. كما تتوفر خدمة الهاتف النصي للصم (TTY) على الرقم

.1-866-366-0004 
 

 ببساطة إتمام طلب الحصول على اإلعانة سوف یستخدم لتلبیة متطلبات تسجیل العمل .

 نظًرا الرتفاع حجم الطلب نتیجة COVID-19 ، وضعت وكالة التأمین ضد البطالة  جدوًال
 للعمال للتقدم بطلبات الحصول على إعانات  بناًء على الحرف األول من اسمهم األخیر، اعتباًرا

  من 29 مارس/ آذار.

 

https://miwam.unemployment.state.mi.us/ClmMiWAM/_/
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-523365--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-523365--,00.html
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 جدول تعبئة الطلب أونالین- Michigan.gov/UIA. (من المستحسن محاولة●
 التسجیل على االنترنت خارج أوقات الذروة بین الساعة الثامنة مساًء والساعة الثامنة

 صباًحا)
oمدعوة إلى تعبئة الطلب أیام اإلثنین L إلى A أسماء العائالت التي تبدأ باألحرف 

 أو األربعاء أو الجمعة.
oمدعوة إلى تعبئة الطلب أیام األحد Z إلى M أسماء العائالت التي تبدأ باألحرف 

 أو الثالثاء أو الخمیس.
oأما أیام السبت فستكون متاحة لألشخاص الذین لم یتمكنوا من التقدم بالطلب 

 خالل الفترة المخصصة لهم.
 جدول مكتب االتصال لتعبئة الطلب- االتصال على الرقم 0017-500-866 بین●

 الساعة الثامنة صباًحا والساعة السادسة مساًء.
oمدعوة إلى االتصال أیام اإلثنین أو L إلى A أسماء العائالت التي تبدأ باألحرف 

 األربعاء.
oمدعوة إلى االتصال أیام الثالثاء Z إلى M أسماء العائالت التي تبدأ باألحرف 

 أو الخمیس.
o7 أیام الجمعة:من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 6 مساًء والسبت بین الساعة 

 صباًحا و 2 بعد الظهر مفتوحة ألي شخص ال یستطیع تقدیم ملف خالل النافذة
 المخصصة له.

 لغایة 1 أبریل ، لم تكن میشیغان، قادرة بعد على معالجة طلبات البطالة من األشخاص الذین
 یعملون لحسابهم الخاص. لكن العمال المستقلون الذین قدموا طلبهم، فلن یحتاجوا إلى إعادة

 التقدیم.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  یتوفر البرنامج الفیدرالي المعّزز إلعانات البطالة للعمال الذین فقدوا
 وظائفهم بدًءا من 27 ینایر/ كانون الثاني 2020 لغایة 31 دیسمبر/ كانون األول 2020.
 في والیة میشیغان، على العمال التقدم بطلب الحصول على إعانة خالل 28 یوًما من تاریخ

 آخر یوم عمل لهم. كما یتوفر مبلغ ال600 دوالر إضافي یدفع أسبوعًیا لمدة تصل إلى أربعة
 أشهر، ویغطي أسابیع البطالة حتى 31 یولیو.

 من المقرر أن تنتهي فترة التأمینات المعّززة في میشیغان، في 22 أبریل/ نیسان الساعة
  11:59 مساًء.
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للمزید من المعلومات:  اتصل بوكالة تأمین البطالة في میشیغان، على الرقم 500-866-1-
 0017 أو قم بزیارة الموقع اإللكتروني UIA Website. أو اطلع على  دلیل UIA للبطالة
 بسبب COVID-19. ابتداًء من 18 مارس/ آذار ستكون مكاتب UIA المحلیة غیر متاحة

  للزیارة، باستثناء العمالء الذین لدیهم مواعید.

 التغییرات في شروط المساعدة النقدیة

 البرنامج:  تتم إدارة برنامج استقاللیة األسرة (FIP)، والذي یشار إلیه أحیاًنا بالمساعدة النقدیة،
 أو المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة (TANF)، من قبل قسم الصحة والخدمات االنسانیة

 بوالیة میشیغان، (MDHHS). تقدم FIP مساعدة نقدیة مؤقتة للنساء الحوامل، واألسر التي
 لدیها أطفال لمساعدتهم على دفع نفقات المعیشة مثل اإلیجار، والتدفئة والخدمات والمالبس

  والطعام ومستلزمات العنایة الشخصیة.

  الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:

 أن یكون المتقدم بالطلب مقیًما في والیة میشیغان، سواًء كمواطن، أو مهاجر شرعي .●
 أن تكون امرأة حامًال أو المعیل األساسي لطفل یعیش في المنزل، (یمكن أن یكون أكبر●

  من 18 سنة في حال كان طالًبا في المدرسة الثانویة بدوام كامل)
 أن یكون صاحب دخل منخفض، أو منخفض للغایة (الرجاء االطالع على التفاصیل●

 أدناه)
  عاطل عن العمل، أو یعمل بأجر ضئیل جًدا، أو سیصبح عاطًال عن العمل قریًبا.●

COVID-19 – ابتداًء من 18 مارس / آذار، خالل فترة الطوارئ الصحیة العامة بسبب 
 PATH : ال تنطبق متطلبات الشراكة، والمحاسبة، والتدریب واألمل. لن یتطلب من المتقدمین

 الجدد خالل هذه الفترة حضور جلسات میشیغان، تعمل (Michigan Works) أو جلسات
  التوجیه أو تلبیة متطلبات العمل.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:

 تحقق من األهلیة هنا

((MI Bridges تقدم بطلبك عبر استخدام ماي بریدجیس  

 ما قد تحتاجه لتقدیم الطلب:

 وسیلة تعریف عنك (رقم الضمان االجتماعي، رخصة القیادة، أو جواز سفر)●

 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241---,00.html
https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf
https://www.benefits.gov/benefit/1220
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=ar
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=ar
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=ar
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 مستند حدیث للدخل والمصاریف (أقل من ثالثین یوًما) (وصل الراتب، كشوفات●
 حسابات، وصل إیجار)

 إذا أصبح لدیك أي تغییرات في حجم أسرتك أو مدخولك أو أمالكك، علیك التبلیغ عن هذه
 التغییرات خالل عشرة أیام إلى MDHHS باستخدام MI Bridges أو عن طریق االتصال

 بالرقم 7434-642-888

 تاریخ انتهاء البرنامج:  ال یوجد حالًیا تاریخ محدد النتهاء للتنازل عن متطلبات العمل،
 Michigan Works! متطلبات PATH والتوجیه المتعلقة بانتشار فیروس كورونا.

  للمزید من المعلومات:  قم بتسجیل الدخول على MI Bridges للحصول على معلومات
  إضافیة أو اتصل بخط مساعدة المستفید على الرقم 3195-642-800-1.

   COVID-19 إجازة مرضیة مدفوعة وإجازة رعایة طفل مدفوعة

 البرنامج:  لقد تّم توقیع القانون الفیدرالي الخاص بالمساعدة في مكافحة فیروس كورونا، في 18
 مارس/آذار ویدخل حیز التنفیذ في 1 أبریل / نیسان. بموجب هذا القانون یطلب من بعض

 أصحاب العمل توفیر إجازة مرضیة مدفوعة األجر، وإجازة رعایة طفل مدفوعة األجر
 للعاملین الذین یستوفون شروط معینة. سیتم تعویض أصحاب العمل عن هذه اإلجازة المدفوعة

  من قبل الحكومة الفیدرالیة، من خالل االئتمان الضریبي الربع سنوي.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  یحق للموظفین الحصول على هذه االجازة المدفوعة
 األجر، إذا:

 كانوا یعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي في شركة یعمل لدیها أقل من 500 موظف،●
 أو:

 كانوا یعملون في سوق العمل المستقل المعروف  بـ  (gig-economy) (كسائق أوبر●
  أو متسوق إنستاكارت) وتدفع ضرائب هذا العمل، أو:

 كانوا ال یعملون كمقدمي رعایة صحیة، أو خدمة طوارئ، وقد حصل صاحب العمل●
  على إعفاء

 یحق للموظفین الحصول على إجازة مرضیة مدفوعة األجر، لمدة تصل إلى 80 ساعة بنسبة
 100٪ من أجرهم، إذا لم یتمكنوا من العمل أو إنجاز العمل عبر الهاتف أو عن بعد ألنهم:

 

https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=ar
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 یخضعون للحجر الصحي و/ أو لدیهم عوارض االصابة بـ COVID-19 وبانتظار●
  التشخیص الطبي.

 یحق للموظفین الحصول على إجازة مرضیة مدفوعة األجر لمدة تصل إلى 80 ساعة بنسبة
 ثلثّین من أجرهم، إذا لم یتمكنوا  من العمل ألنهم:

 یعتنون بشخص یخضع للحجر الصحي أو مریض، أو:●
 یقومون برعایة طفل مدرسته أو مركز الرعایة الخاص به غیر متوفرألسباب متعلقة بـ●

.COVID-19 

 ال یسري هذا على الموظفین الذین یعملون في شركة صغیرة (أقل من 50 موظف) و
 الحاصلة على تصدیق یثبت أنها ال تستطیع توفیر هذه اإلجازة دون تعریض استمراریة

 الشركة للخطر.

  في بعض الحاالت، قد یكون الموظفون مؤهلین للحصول على إجازة مدفوعة األجر لمدة
 10 أسابیع إضافیة بنسبة ثلثین من أجرهم، إذا لم یتمكنوا من العمل ألن:

 علیهم رعایة طفل مدرسته أغلقت، أو مركز الرعایة الخاص به غیر متوفرألسباب●
.COVID-19 متعلقة بـ 

 ال یسري هذا على الموظفین الذین یعملون في شركة صغیرة (أقل من 50 موظف)، و
 الحاصلة على تصدیق یثبت أنها التستطیع توفیر هذه اإلجازة دون تعریض استمراریة الشركة

 للخطر.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  سیكون لدى أصحاب العمل 30 یوًما اعتباًرا من 1 أبریل،
 لالمتثال لمتطلبات اإلجازة المدفوعة الجدیدة. اتصل بصاحب العمل لطلب إجازة مدفوعة

 األجر.

 یجب أن یقوم العاملون في سوق العمل المستقل، باحتساب متوسط   دخلهم الیومي من العمل
 الحر للسنة، ثم المطالبة بالمبلغ كإئتمان ضریبي (یمكنك تقلیل مدفوعات الضرائب الفصلیة

 المقدرة في هذه األثناء).
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COVID-19 تاریخ انتهاء البرنامج:  یجب تقدیم مطالبات اإلجازات المدفوعة المتعلقة بـ 
 حتى تاریخ 31 دیسمبر/ كانون األول.

 للمزید من المعلومات:  توجیهات وزارة العمل األمریكیة لشؤون العمال بشأن اإلجازات
  المدفوعة المتعلقة بCOVID-19 و  مستند األسئلة واألجوبة .

 المساعدات الغذائیة

(EBT) التحویل االلكتروني للفوائد المتعلقة بانتشار الوباء 

 البرنامج:  في 9 أبریل/ نیسان، أصبحت میشیغان، الوالیة األولى في الوالیات المتحدة، التي تقدم برنامج
 التحویل االلكتروني للفوائد المتعلقة بانتشار الوباء (EBT) المرخص له بموجب القانون الفیدرالي األول

 للعائالت والمرتبط بفیروس كورونا. یوفر هذا البرنامج Pandemic EBT  فوائد غذائیة إضافیة لألسر
 التي یحق ألطفالها الحصول على وجبات الغداء المدرسیة المجانیة، أو بأسعار مخفضة.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  یحق للعائالت التي لدیها أطفال تتراوح أعمارهم بین 5 و 18
 عاًما والمسجلین في برنامج هیئة التعلیم بوالیة میشیغان، الذي یوفر وجبات مدرسیة مجانیة وبأسعار

 مخفضة للطالب، الحصول على هذه الفوائد. سیقدم البرنامج شهرًیا مبلغ 193.80 دوالر أمریكي لكل طفل
 من هذه العائالت، لشهري مارس وأبریل، باإلضافة إلى مبلغ 182.40 دوالر أمریكي لكل تلمیذ لتغطیة

 شهري مایو ویونیو.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  العائالت المؤهلة والتي لدیها مسبًقا بطاقة EBT - والمعروفة أیًضا باسم
 بطاقة بریدج "”Bridge Card من خالل برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة، ستحصل تلقائًیا على

 مساعدات  Pandemic EBT على البطاقة مباشرًة خالل األسبوع القادم، وستوزع المبالغ على عدة
 دفعات على مدى 10 أیام. أما العائالت التي لیس لدیها بطاقة EBT، فسوف تستلم البطاقة في البرید خالل

.SNAP في أي متجر یقبل عادًة EBT األسبوع األول من شهر مایو. یمكن للعائالت استخدام بطاقة 

 تاریخ انتهاء البرنامج:  المساعدات الغذائیة اإلضافیة موافق علیها لتغطیة أشهر مارس وأبریل ومایو
 ویونیو.

 للمزید من المعلومات:  اقرأ  البیان الصحفي  من قطاع الصحة والخدمات اإلنسانیة بوالیة میشیغان.

 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339--525248--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339--525248--,00.html
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  برنامج خدمات التغذیة الصیفي بسبب اإلغالق القسري للمدارس

 البرنامج:  سوف یقوم قطاع التربیة والتعلیم في والیة میشیغان، بتأمین وجبات الطعام لألطفال
 خالل فترة إغالق المدارس القسري بسبب انتشار فیروس كورونا، بموجب قانون برنامج

 خدمات التغذیة الصیفي بسبب اإلغالق القسري للمدارس. تتوفر اآلن وجبات غذائیة مجانیة
 جاهزة في نقاط توزیع معینة، مما یسمح بالحفاظ على التباعد االجتماعي من أجل الحد من

  انتشار وباء كورونا.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  یحق لجمیع األطفال بعمر 18 سنة وأصغر،
 الحصول على وجبات مجانیة. إضافة إلى التالمیذ من عمر 18 إلى 26 سنة الذین لدیهم

  إعاقة، ولدیهم برنامج تعلیم فردي،

Active Individual Education-Program (IEP).  

 كیفیة االستفادة من البرنامج : اّطلع على موقع برنامج خدمات التغذیة على االنترنت . انقرعلى
 الخریطة التفاعلیة لمعرفة عناوین مراكز التوزیع، و أوقات وتواریخ تعزیز الحصص الغذائیة.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  سیتم إغالق جمیع المدارس في میشیغان، حتى 14 أبریل/ نیسان على
 األقل، وستتوفر الوجبات الغذائیة طیلة فترة اإلغالق.

 للمزید من المعلومات:  اتصل بقطاع التربیة بوالیة میشیغان، على الرقم 5374-241-517
  أو البرید االلكتروني

.mde-sfsp@michigan.gov 

SNAP مساعدات إضافیة للمستفیدین من خدمة 

 البرنامج:   یؤمن برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة مساعدات غذائیة لألفراد والعائالت ذوي
 الدخل المحدود. استجابًة النتشار وباء كورونا، قامت والیة میشیغان، ابتداًء من 27 مارس/
 آذار بزیادة االستفادة إلى الدرجة القصوى لجمیع المستفیدین من  برنامج SNAP لشهري
 مارس/ آذار وأبریل/ نیسان. وتنازلت عن متطلبات العمل الفیدرالیة من البالغین األصحاء

.SNAP الذین لیس لدیهم معالین تابعین لهم والذین یستفیدون من  

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  یمكنك االطالع على مستویات الدخل المستفیدة من
 برنامج التغذیة الغذائیة في میشیغان، على هذا  الرابط . سوف یحصل المستفیدون من خدمة

 

https://www.mcgi.state.mi.us/schoolnutrition/
mailto:mde-sfsp@michigan.gov
https://www.benefits.gov/benefit/1222
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 SNAP تلقائًیا على الحد األقصى من المبلغ المستحق شهرًیا لشهري مارس/ آذار وأبریل/
 نیسان وفًقا لحجم أسرهم:

 شخص واحد: 194 دوالر أمریكي.●
 شخصان: 355 دوالر أمریكي.●
 ثالثة أشخاص: 509 دوالر أمریكي.●
 أربعة أشخاص: 646 دوالر أمریكي.●
 خمسة أشخاص: 768 دوالر أمریكي.●
 ستة أشخاص: 921 دوالر أمریكي.●
 سبعة أشخاص: 1018 دوالر أمریكي.●
 ثمانیة أشخاص: 1164 دوالر أمریكي.●

 كان من المقرر أن یسري قانون متطلبات العمل الفیدرالي ابتداًء من 1 أبریل/ نیسان، على
 البالغین األصحاء بین عمر 18 و49 سنة، والذین لیس لدیهم معالین تابعین لهم. وكان من

 شأن هذا التغییر أن یحظر على هؤالء البالغین تلقي المساعدة الغذائیة ألكثر من ثالثة أشهر في
 غضون ثالث سنوات، ما لم یستوفوا متطلبات عمل معینة. ولكنه تم توقف العمل بهذا القرار

 خالل فترة انتشار فیروس كورونا.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  لیس على األشخاص المسجلین والذین یحصلون على الخدمات
 الغذائیة من SNAP اتخاذ أي إجراءات إضافیة للحصول على الحد األقصى من النقة، أو

 التنازل عن متطلبات العمل. یمكن لألشخاص المحتاجین إلى مساعدات SNAP التقدیم من
.MI Bridges خالل  

 تاریخ انتهاء البرنامج:  یمكن االستفادة من الحد األقصى من خدمات SNAP خالل شهري
 مارس/ آذار وأبریل/ نیسان. یسري التنازل عن متطلبات العمل حتى نهایة الشهر الذي یلي

 الشهر الذي یتم فیه رفع إعالن الطوارئ للصحة العامة المرتبطة ب COVID-19 من قبل
 وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكي.

 للمزید من المعلومات:  یمكن للمستفیدین من برنامج SNAP التحقق من رصید المزایا
 باستخدام بطاقة میشیغان، بریدجس MI Bridges على الموقع

 www.michigan.gov/mibridges أو عبر االتصال بممثل خدمة العمالء على الرقم
 المجاني 8914-678-888.

 

 

http://www.michigan.gov/mibridges
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 اعثر على بنك الطعام المحلي

 البرنامج:  تعتبر بنوك الطعام إحدى الخدمات األساسیة، ویسمح لها باالستمرار بالعمل بموجب
 قرار "الزم منزلك لتبقى آمًنا" المطبق في میشیغان، والذي یسري في میشیغان، من 24

   مارس/آذار إلى 13 أبریل/ نیسان.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  أي شخص بحاجة للحصول على طعام، بإمكانه
 االتصال ببنك الطعام المحلي األقرب إلیه.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  لدى برنامج "إطعام أمریكا"  Feeding America قاعدة
 بیانات تفاعلیة  لبنوك الطعام المحلیة، والتي یمكنك البحث فیها عبر استخدام الرمز البریدي أو

  الوالیة.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  ال یوجد.

 للمزید من المعلومات:  اتصل ببنك الطعام المحلي القریب منك لمعرفة مواقع توزیع الوجبات.

Double Up Food Bucks زیادة حد االنفاق لبرنامج 

 البرنامج:  یسمح برنامج دوبل آب فود باكس، أو مضاعفة نقود الطعام، للعائالت المسجلین في
 برنامج المساعدة الغذائیة لمضاعفة قیمة أموالهم لیستخدموها لشراء الخضار والفواكه. خالل
 فترة انتشار وباء COVID-19 قامت العدید من المحال التجاریة المشاركة في برنامج دوبل

 آب فود باكس بتعلیق حد اإلنفاق الیومي والذي یوازي 20 دوالر أمریكي.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  العائالت التي لدیها بطاقة MI Bridges بإمكانها
 التسوق بالمتاجر المشاركة.

Family التي تشمل ، Spartan Nash كیفیة االستفادة من البرنامج:  قامت متاجر 
 Fare و VG's و ValuLand، بزیادة حد إنفاق Double Up Food Bucks إلى 50
 دوالًرا في الیوم، كما قامت متاجر أخرى بتغییر حد اإلنفاق لدیها. تتیح لك قاعدة  بیانات دوبل
 آب فود باكس   البحث عن المتاجر المشاركة القریبة منك. قد تكون بعض المتاجر قد غیرت

 دوام عملها بسبب وباء كورونا، من األفضل االتصال بالمتجر قبل الذهاب إلیه.

 .تاریخ انتهاء البرنامج : ال یوجد تاریخ انتهاء محدد لحدود اإلنفاق الجدیدة

 

https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.doubleupfoodbucks.org/locations/
https://www.doubleupfoodbucks.org/locations/
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 للمزید من المعلومات:  قم بزیارة  موقع دوبل آب فود باكس  لمعرفة جمیع التغییرات خالل فترة
 انتشار وباء COVID-19، واتصل بالمتجر المحلي القریب منك لمعرفة إذا تم تغییر حد

 اإلنفاق لدیهم.

 مساعدات السكن والخدمات

  تعلیق قطع الخدمات
 البرنامج:  أعلنت شركة DTE Energy و Consumers Energy في 16 مارس/آذار،

 أنها ستعلق قطع خدمات الكهرباء والغاز الطبیعي خالل فترة انتشار وباء كورونا.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  سوف یتم تعلیق قطع خدمة الكهرباء والطاقة في
 حال تعذر دفع الفواتیر المستحقة لألشخاص ذوي الدخل المحدود وكبار السن.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  عمالء DTE الذین تأثروا بوباء COVID-19 – األشخاص
 الذي خسروا عملهم أو الذین یعانون من مشاكل صحیة- باإلضافة إلى كبار السن، بإمكانهم

 االتصال على الرقم 800-477-4747 لمعرفة ان كان یحق لهم االستفادة من البرنامج.
 العمالء الذین تأثروا بوباء COVID-19 بإمكانهم االتصال على الرقم 5050-477-800.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  الشركتان أعلنتا أن تعلیق اإلغالق سیستمر حتى 30 أبریل/ نیسان،
 ویمكن تعدیل هذا االطار الزمني وفًقا للتطورات. أما العمالء المستفیدون من برنامج الحمایة

 الشتویة فسیتم تمدید الفترة لغایة 3 مایو/ أیار دون الحاجة التخاذ أي إجراءات.

 للمزید من المعلومات:   تعرف أكثر على الخطوات التي اتخذتها الشركتان على موقعهما
.DTE Energy, Consumers Energy االلكتروني 

 استعادة خدمة المیاه على مستوى الوالیة

 البرنامج:  أصدرت حاكمة والیة میشیغان، ویتمار قراًرا تنفیذًیا في 28 مارس/ آذار، یطلب
 من موردي المیاه العامة في میشیغان، أن یحددوا فوًرا المساكن في منطقة خدمتهم التي لیس

 لدیها خدمة میاه حالًیا وإعادة الخدمة إلى المنازل التي تم قطع الخدمة عنها بسبب عدم دفع
 الفواتیر المستحقة أو بسبب البنیة التحتیة المتضررة بحلول 12 أبریل/ نیسان. كما تم إصدار

 برنامج منح إعادة تشغیل المیاه بقیمة 2 ملیون دوالر أمریكي من خالل قطاع البیئة بوالیة

 

https://www.doubleupfoodbucks.org/resources/covid-19/
https://newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/quicklinks/footer/covid19-response
https://www.consumersenergy.com/company/media/news-and-information/emergency-response
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 میشیغان، والبحیرات العظمى والطاقة (EGLE) لتوفیر التمویل للمجتمعات المحلیة، من أجل
  إعادة إمداد المنازل بخدمات المیاه.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  كل شخص في الوالیة مؤهل لالستفادة من هذا
 البرنامج بغض النظر عن فواتیر المیاه المستحقة. ال یلغي هذا البرنامج التزام السكان بدفع

 فواتیر المیاه، أو یمنع موردي المیاه العامة من تحصیل بدل خدمات المیاه، أو یقلل من القیمة
 المستحقة على المستخدم.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  اتصل بمورد المیاه المحلي إذا كنت بحاجة إلى استعادة خدمة
 المیاه الخاصة بك.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  على موردي المیاه العامة في میشیغان، إعادة خدمة المیاه إلى المنازل
 بحلول 12 أبریل/ نیسان. یظل األمر التنفیذي سارًیا طالما أن میشیغان، تخضع لحالة طوارئ

 المرتبطة بفیروس كورونا.

 للمزید من المعلومات:  اقرأ  البیان الصحفي  الذي أصدرته حاكم والیة میشیغان، بخصوص هذا
 القرار .

 مبادرة إبقاء األمریكیین على تواصل (خدمات االنترنت والهاتف)

 البرنامج:  طلبت لجنة االتصاالت الفیدرالیة (FCC) من شركات االتصاالت والهاتف االلتزام
 بتعهد Keep American Connected الذي یطلب منها القیام بما یلي:

 عدم قطع خدمة االنترنت أو الهاتف عن أي من العمالء المقیمین، أو الشركات1.
 الصغیرة، بسبب عدم قدرتهم على دفع فواتیرهم بسبب االضطرابات الناجمة عن

 انتشار فیروس كورونا.
 التنازل عن أي رسوم متأخرة التي یتحملها أي من العمالء، أو الشركات الصغیرة2.

 بسبب، الظروف االقتصادیة الناجمة عن انتشار فیروس كورونا.
  اتاحة نقاط اتصال WIFI الخاصة بها ألي أمریكي بحاجة إلیها.3.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  اعرف إذا كان مزود خدمة الهاتف واإلنترنت
Keep Americans Connectedالخاص بك ضمن أكثر من 390 شركة التزمت بتعهد 

. Pledge  

 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-523415--,00.html
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
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 كیفیة االستفادة من البرنامج : اتصل بمزود الخدمة إذا كنت تتوقع إنك لن تكون قادًرا على
 دفع فاتورتك.

 تاریخ انتهاء البرنامج: :  ال یوجد تاریخ انتهاء محدد، من المتوقع أن یستمر التعهد طیلة فترة
 الطوارئ المرتبطة بانتشار الفیروس.

 للمزید من المعلومات:  اضطلع على  القائمة المعدة من قبل  الجمهور  لخیارات االنترنت المجاني

  أو منخفض التكلفة.

 وقف تنفیذ عملیات اإلخالء على مستوى الوالیة

 البرنامج:  تحظر والیة میشیغان، عملیات اإلخالء من الممتلكات السكنیة ، بما في ذلك المنازل
 المتنقلة، خالل جائحة فیروس كورونا.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج : ینطبق حظر اإلخالء على العقارات السكنیة ، ولكن
 لیس على الشركات.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  ال یحتاج السكان إلى اتخاذ أي إجراء لتجنب اإلخالء. كما ال
 یزال المستأجرون مسؤولین عن دفع  اإلیجار المستحق.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  دخل برنامج وقف اإلخالء حیز التنفیذ في 20 مارس/ آذار ، ویستمر
 حتى الساعة 11:59 من مساء یوم 17 أبریل/ نیسان.

 للمزید من المعلومات:  اقرأ  قرار عدم اإلخالء الصادر عن الحاكم ویتمار .

 تمدید فترة تسویة الرهن الضریبي للوالیة
 البرنامج:  قامت والیة میشیغان، بتمدید فترة تسویة الرهن الضریبي لجمیع السكان. تم تمدید

 الموعد النهائي لسداد الضرائب وتجنب اإلقفال من 31 مارس / آذار إلى 29 مایو / أیار، أو
 لمدة 30 یوًما من تاریخ انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بفیروس كورونا. یعمل بالتاریخ

 األقرب.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج : جمیع سكان میشیغان، مؤهلین لالستفادة من تمدید
  فترة تسویة الرهن الضریبي.

 

https://docs.google.com/document/d/1F4zt5x8E6LrGunXCTItt4EUSk8iaooC9bhurHLl3QTA/edit
https://docs.google.com/document/d/1F4zt5x8E6LrGunXCTItt4EUSk8iaooC9bhurHLl3QTA/edit
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522510--,00.html
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 كیفیة االستفادة من البرنامج:  ال یحتاج مالكو العقارات إلى اتخاذ أي خطوات إضافیة
 لالستفادة من الموعد الممدد.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  الموعد الجدید لدفع الضرائب المتأخرة لتجنب العقوبة هو 29 مایو /
 أیار، أو لمدة 30 یوًما من تاریخ انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بفیروس كورونا. یعمل

 بالتاریخ األقرب.

 للمزید من المعلومات:  اتصل بأمین صندوق المقاطعة المحلي لمزید من المعلومات حول
 خیارات دفع ضریبة األمالك .

 التساهل مع الرهن وتعلیق االستیالء على العقارات وتوقیف االخالء

 البرنامج:  یسمح قانون CARES الفیدرالي للمقترضین الذین لدیهم قروض عقاریة مدعومة
 من الحكومة الفیدرالیة بتأجیل المدفوعات لمدة 180 یوًما، مع خیار طلب 180 یوًما إضافًیا
 من التساهل. الرهون العقاریة المدعومة اتحادیًا تشمل الرهون العقاریة المؤمن علیها من قبل

 إدارة اإلسكان الفیدرالیة، والتي تم شراؤها من قبل فاني ماي وفریدي ماك، ومؤمنة أو
 مضمونة من قبل اإلدارات الفیدرالیة األخرى.

 تضاف فترة التساهل إلى فترة التعلیق االختیاري الذي أعلن عنه سابًقا ومدته 60 یوًما بشأن
 الرهن العقاري للمقترضین الذین لدیهم قروض عقاریة ألسرة واحدة مدعومة من الحكومة

 الفیدرالیة. كما یفرض قانون )  CARES) إیقاف لمدة 120 یوًما لعملیات إخالء للممتلكات
 برهون عقاریة مدعومة اتحادًیا، ورهون عقاریة متعددة العائالت وبعض برامج اإلسكان.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج : ینطبق تعلیق أخذ العقار واإلخالء تلقائًیا على جمیع
 العقارات المؤهلة. فترة التساهل متاحة ألي شخص لدیه رهن سكني مدعوم من الحكومة

 الفیدرالیة.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  ال یجب على أصحاب المنازل الذین یتوقعون أن یواجهوا
 صعوبة في دفع الرهن العقاري أن یتوقفوا ببساطة عن تسدید المدفوعات. اتصل بالمورد أو
 المقرض الخاص بك لطلب التساهل بسبب الصعوبات المالیة المتعلقة بCOVID-19 . إذا

 حصلت على تساهل في دفع الرهن، اتخذ الخطوات الالزمة لتضمن أنك ستتمكن من سداد
  المبلغ الذي تم تخفیضه، أو تعلیقه بعد انتهاء فترة التساهل مع الرهن العقاري.
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 تاریخ انتهاء البرنامج:  تم تمدید فترة إیقاف الرهن حتى 17 مایو/ أیار وتم تعلیق عملیات
 اإلخالء لمدة 120 یوًما. فترة التساهل في سداد الرهن العقاري تصل إلى 180 یوًما، مع

 خیار طلب تمدید 180 یوًما. خالل فترة التساهل، لن یتم تحصیل أي رسوم أو غرامات أو
 فوائد تتجاوز المبالغ المجدولة أو المحسوبة، سیتعامل مع المقترض كما لو كان قد قام بسداد

 المدفوعات تعاقدیة في الوقت المناسب على حساب المقترض.

 للمزید من المعلومات:  موقع HUD  لدیه المزید من التفاصیل حول االستجابة للفیروس
 وكذلك أرقام الهواتف وعناوین البرید اإللكتروني لالتصال بالمكاتب المختلفة.

 مساعدات الرعایة باألطفال

  خدمات رعایة األطفال المعّززة للقوى العاملة األساسیة

 البرنامج:  تمنح منظمة التراخیص والشؤون التنظیمیة في میشیغان،(LARA) المزید من
 التراخیص المؤقتة وتعّزز خدمات رعایة األطفال. حیث یمكن اآلن استخدام المستشفیات

 والمدارس العامة وغیر العامة ومرافق رعایة األطفال المرخصة في المنازل لتوفیر رعایة
 إغاثیة لحاالت الكوارث ألطفال العاملین في القطاعات الرئیسیة.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج : تتوفر خدمات رعایة األطفال المعززة لألطفال الذین
 تتراوح أعمارهم من 0 إلى 12 عاًما والذین یشكل آباؤهم جزًءا من القوى العاملة األساسیة.

 تتوفر على  هذا الرابط  قائمة بالقطاعات التي تعتبر قوة عمل أساسیة.

 اذا كان لدیك أي استفسار عن األهلیة أو أي سؤال آخر یمكنك مراسلة
BrownT56@michigan.gov  

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  امأل النموذج على  هذا الموقع ، وسیتصل بك أحد مقدمي رعایة
 أطفال المحلیین إلبالغك بالخطوات التالیة. قد تطبق رسوم رعایة الطفل.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  سیستمر العمل بمراكز رعایة األطفال لإلغاثة من الكوارث حتى
 الساعة 11:59 مساًء من یوم 15 أبریل/ نیسان.

 للمزید من المعلومات:  یوفر األمر  التنفیذي الذي أصدرته حاكم والیة میشیغان،  المزید من
 التفاصیل حول التوجیهات لفتح مراكز رعایة األطفال أثناء  حالة الطوارئ الصحیة العامة.

 

https://www.hud.gov/coronavirus?fbclid=IwAR1PnmwPeYw6MTYd7Ehi5FiT_BNYB0mxnyp6T4Gbd08NUB0mnMR9DRfZxBM
https://www.hud.gov/coronavirus?fbclid=IwAR1PnmwPeYw6MTYd7Ehi5FiT_BNYB0mxnyp6T4Gbd08NUB0mnMR9DRfZxBM
https://www.helpmegrow-mi.org/essentialworker
mailto:BrownT56@michigan.gov
https://www.helpmegrow-mi.org/essentialworker
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522171--,00.html
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 المساعدات العامة

 مدفوعات التحفیز الفیدرالیة
البرنامج:  یتضمن القانون الفیدرالي الخاص بالمساعدات واإلغاثة واألمن االقتصادي(

 CARES) الذي وقع كقانون في 27 مارس/ آذار، دفع ولمرة واحدة مبلغ مباشر بقیمة
 1200 دوالر أمریكي لكل شخص راشد باإلضافة لمبلغ 500 دوالر لكل طفل بعمر 16 سنة

 أو أقل.

 الشروط المؤهلة لإلستفادة من البرنامج:  تتفاوت قیمة المبلغ المدفوع وفًقا لمستوى الدخل
 المدرج على اإلقرارات الضریبیة العام 2018-2019. األشخاص الذین لدیهم رقم ضمان

 اجتماعي، ویسكنون في الوالیات المتحدة، ولدیهم أحد مستویات الدخل التالیة یحق لهم
 الحصول على مبلغ 1200 دوالر أمریكي، بالكامل لكل شخص راشد:

 البالغون العازبون الذین یبلغ دخلهم السنوي اإلجمالي معدل 75000 دوالر أمریكي أو●
 أقل،

 المتزوجون الذین یبلغ دخلهم السنوي اإلجمالي معدل 150000 دوالر أمریكي أو أقل،●
 و

 أرباب األسر (األهل العزاب الذین لدیهم أوالد) الذین یبلغ دخلهم السنوي اإلجمالي●
 معدل 112500 دوالر أمریكي أو أقل

 وفق مستویات الدخل هذه، تنخفض الدفعات حتى تتوقف تماًما للبالغین العازبین الذین یكسبون
 99000 دوالر أمریكي أو أكثر واألزواج الذین یكسبون 198000 دوالر أمریكي أو أكثر.

 ستحصل العائالت على 500 دوالر إضافیة لكل طفل یبلغ من العمر 16 عاًما أو أقل.

 سوف یتم تمویل شیكات التحفیر كائتمان ضریبي، مما یعني أن هذا المبلغ لن یؤثر على أهلیة
 الحصول على برامج المساعدات المستندة لقیمة الدخل.

  یمكنك معرفة قیمة المبلغ الذي ستتلقاه عبر استخدام  حاسبة الواشنطن بوست للدفع التحفیزي .

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  سیتم دفع المبالغ تلقائًیا لألشخاص الذین قدموا اإلقرارات
IRS الضریبیة لعام 2018 أو 2019 ، دون الحاجة إلى عملیة تقدیم الطلب. سیرسل 

 

https://www.washingtonpost.com/graphics/business/coronavirus-stimulus-check-calculator/?itid=hp_hp-bignews3_calculator-130am%3Ahomepage%2Fstory-ans
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 األموال عن طریق اإلیداع المباشر لألشخاص الذین تتوفر معلوماتهم المصرفیة في ملف،
 وسیتلقى اآلخرون الشیكات في البرید .

 من المفترض أن یبدأ الناس في استالم المبالغ المالیة عبر اإلیداع المباشر خالل شهر أبریل /
 نیسان، في حین قد یستغرق وصول الشیكات في البرید وقًتا أطول. كن حذًرا من عملیات

 االحتیال، حیث أن IRS لن تتصل بك لجمع معلوماتك الشخصیة المتعلقة باإلیداع المباشر.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  سیتم دفع هذه المساعدة مرة واحدة.

 للمزید من المعلومات:  ستقوم IRS بنشر أحدث المعلومات حول مدفوعات التحفیز الفیدرالیة
 على هذا  الموقع .

  MI Bridges / میشیغان، بریدجس

 
 البرنامج: MI Bridges هو تطبیق مبسط عبر اإلنترنت للعدید من برامج المساعدة العامة،

 بما في ذلك تغطیة الرعایة الصحیة من خالل خطة میشیغان، الصحیة، والمساعدة الغذائیة،
 وتنمیة ورعایة األطفال، والمساعدات النقدیة، واإلغاثة في حاالت الطوارئ من الوالیة. یتیح
 لك تسجیل حساب خاص بك على الحصول على المزایا والتحقق من وضع طلبك واستكشاف

 موارد أخرى تلبي احتیاجاتك وظروفك.
 

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج : إنشاء حساب MI Bridges یسمح لك باالطالع
 على الشروط المؤهلة لالستفادة لكل من البرامج المتوفرة.

 
تسجیل أو حساب إلنشاء MI Bridges موقع بزیارة تفضل البرنامج: من االستفادة              كیفیة
على الموظفون ویعمل الكثیف، الضغط بسبب المعتاد من أبطأ بشكٍل حالًیا الموقع یعمل               دخول.

 عودة النظام إلى السعة الكاملة.
 

 تاریخ انتهاء البرنامج:  برنامج MI Bridges هو برنامج مساعدات دائم ولیس لدیه تاریخ
 انتهاء.

 

 

https://www.irs.gov/coronavirus
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=ar
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MI للمزید من المعلومات:  شاهد  هذا الفیدیو  لمعرفة المزید من المزایا التي یقدمها برنامج 
.Bridges 

 
 

 Michigan 2-1-1 / میشیغان، 2-1-1

 البرنامج:  میشیغان، 1-1-2 هي طریقة سهلة للتواصل مع الموارد المحلیة، بما في ذلك
 االحتیاجات البشریة األساسیة، وموارد الصحة البدنیة والعقلیة، ودعم العمل، والحصول على

 الخدمات لألشخاص غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة، ودعم كبار السن واألشخاص ذوي
 اإلحتیاجات الخاصة، واألطفال و دعم األسرة، والحد من عملیات االنتحار، وخدمات عدیدة

 أخرى.

 یوجه البرنامج األشخاص الذین لدیهم أسئلة صحیة تتعلق بفیروس كورونا، إلى الخط الساخن
 لهیئة الصحة والخدمات اإلنسانیة بوالیة میشیغان، والذي یفتح سبعة أیام في األسبوع من

الساعة الثامنة صباًحا حتى الخامسة مساًء. یمكنك االتصال بالخط الساخن على الرقم 888-1
.6136-535- 

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:   برنامج میشیغان، 1-1-2 متاح لجمیع سكان
 میشیغان.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  یتوفر برنامج میشیغان، 2-1-1  24/7 و 365 یوًما من
 السنة. إذا كنت تواجه صعوبة في البحث عن المعلومات أو إذا كنت غیر متأكد حول كیفیة

 طلب المساعدة یمكنك االتصال على الرقم 1-1-2. یمكنك أیًضا إرسال رمزك البریدي على
 الرقم 898211 أو البحث في  الدلیل  عبر اإلنترنت أو عبر  الدردشة المباشرة  مع 2-1-1.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  ال یوجد

 للمزید من المعلومات:  قم بزیارة  موقع Michigan 2-1-1 أو  موقع میشیغان، لفیروس
 كورونا

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=43J9X7uYQUs&feature=youtu.be
https://www.mi211.org/
https://www.mi211.org/about-2-1-1/text-chat
https://www.mi211.org/about-2-1-1/text-chat
https://www.mi211.org/about-2-1-1/text-chat
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-523365--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-523365--,00.html
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(United Way’s)  من یونایتد واي  COVID-19صندوق الدعم المحلي ل 

 البرنامج:  أنشأت شركة یونایتد واي العالمیة، صندوًقا لدعم المجتمعات في جمیع أنحاء العالم
 التي تكافح ضد الفیروس الجدید. الشركة لدیها صنادیق دعم محلیة في مقاطعات مختلفة في

 میشیغان، والتي تدعم العدید من شركاء المجتمع وتجمع التبرعات، وتوظف متطوعین،
 لمساعدتهم في مهامهم.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  ال تقدم یونایتد مساعدات مالیة مباشرة لألفراد.
 ولكن باستطاعة األفراد االتصال ب میشغان 1-1-2، أو  المكتب المحلي التابع لشركة یونایتد
 لالستفسار عن أحقیة الحصول على مختلف الخدمات. بإمكان أي شخص التبرع للصندوق أو

 التطوع.

  كیفیة االستفادة من البرنامج:

 على األشخاص الراغبین بالحصول على مساعدات االتصال على 1-1-2 ، أو1.
 بالمكتب المحلي لیونایتد واي .

 على الوكاالت التي تبحث عن تمویل من یونایتد واي، االتصال  بالمكتب المحلي2.
 لیونایتد واي .

 على األشخاص الراغبین بالتطوع زیارة  صفحة التطوع  على موقع یونایتد واي.3.

  على األشخاص الراغبین بالتبرع زیارة  صفحة التبرع  على الموقع.4.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  ال یوجد اآلن تاریخ انتهاء لصندوق الدعم المحلي.

 للمزید من المعلومات:  قائمة وكاالت یونایتد واي  المحلیة في مختلف المقاطعات في میشیغان،
 (بإمكان األشخاص الموجودین في مقاطعات ال یتوفر فیها مكتب محلي التوجه إلى المكتب

 األقرب لموقعهم).

 إجراءات الطوارئ في المحكمة

 البرنامج:  أصدرت محكمة میشیغان العلیا، أمًرا لجمیع دور المحاكم بقصر نشاطهم على
 الوظائف األساسیة وتوسیع استخدام اتصاالت الفیدیو وغیرها من األسالیب التقنیة لعقد جلسات

 استماع من أجل ممارسة التباعد االجتماعي.

 

https://www.unitedway.org/update-browser
https://www.unitedway.org/find-your-united-way
https://www.unitedway.org/find-your-united-way
https://www.unitedway.org/find-your-united-way
https://www.unitedway.org/get-involved/volunteer
https://www.unitedway.org/get-involved/ways-to-give/donate
https://www.unitedway.org/recovery/covid19/luw-responses
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 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  یضم قرار المحكمة العلیا  قائمة بوظائف المحاكم
  األساسیة .

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  للتحقق من حالة قضیتك الجنائیة أو المدنیة:

 قم بزیارة  موقع خریطة المحاكم في مقاطعات والیة میشیغان .1.

 انقر على المقاطعة التي تضم قضیتك الجنائیة أو المدنیة2.

 من هنا:3.
.aانقر فوق عالمة قسم "المسؤولون" واتصل برقم مدیر المحكمة في منطقتك 

 لالستفسار عن قضیتك.
.bانقر فوق عالمة قسم "الموقع والقضاة" وقم بزیارة مواقع المحاكم المحلیة 

 للحصول على مزید من المعلومات.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  إجراءات الطوارئ في المحكمة ساریة حتى 3 إبریل / نیسان.

 للمزید من المعلومات:  تشرح رئیسة المحكمة العلیا في میشیغان، بریدجیت ماكورماك،
 إجراءات الطوارئ في المحكمة عبر هذا  البیان الصحفي .

 حمایة المستهلك من تالعب األسعار

 البرنامج:  نظًرا للشكاوى المتزایدة من التالعب باألسعار، وممارسة رفع األسعار على السلع
األساسیة خالل أوقات الطلب المرتفع، وّقعت حاكمة میشیغان، ویتمان، األمر التنفیذي رقم 8-

 2020، لزیادة القیود المفروضة على تجار التجزئة والبائعین. ینص األمر على:

 یجب على الشخص عدم إعادة بیع منتج في میشیغان، بسعر"یفوق بشكل كبیر سعر1.
  الشراء".

 یجب أال یقوم أي شخص ببیع أي منتج بسعر یزید بنسبة تزید عن 20٪ عما كان علیه2.
 سعر هذا المنتج اعتباًرا من 9 مارس/ آذار 2020، ما لم یثبت الشخص أن ارتفاع

 السعر یعود إلى زیادة تكلفة طرح المنتج في السوق.

 باإلضافة إلى ذلك، تعمل المدعیة العامة في میشیغان، دانا نیسل، على سّن تشریعات من أجل
 تعزیز قوانین مكافحة التالعب باألسعار.

 

https://courts.michigan.gov/Courts/MichiganSupremeCourt/rules/court-rules-admin-matters/Administrative%20Orders/2020-08_2020-03-18_FormattedOrder_AO2020-2.pdf
https://courts.michigan.gov/Courts/MichiganSupremeCourt/rules/court-rules-admin-matters/Administrative%20Orders/2020-08_2020-03-18_FormattedOrder_AO2020-2.pdf
https://courts.michigan.gov/Self-help/Directories/Pages/Trial-Court-Directory.aspx
https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/03/16/coronavirus-michigan-supreme-court-emergency/5058973002/
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 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  یمكن لجمیع سكان میشیغان، تقدیم شكوى ضد
 التالعب باألسعار، وتخضع جمیع الشركات داخل میشیغان، لهذا األمر التنفیذي، مما یجعل

 انتهاك األمر جنحة.

  كیفیة اإلبالغ عن تالعب باألسعار:

 امأل نموذج شكوى مستهلك / طلب استفسار على موقع والیة میشیغان، للشكاوى●
 الجدیدة.

 اتصل بالخط الساخن لمكتب المدعي العام في میشیغان، على الرقم 8388-765-877●

 تاریخ انتهاء البرنامج:  من المقرر أن ینتهي األمر التنفیذي 8-2020، في 13 أبریل/نیسان.

 للمزید من المعلومات:  اقرأ الوثیقة الكاملة  لألمر التنفیذي  2020-8.

 تمدید مهلة تسدید الضرائب الفیدرالیة

 البرنامج:  قامت الحكومة الفیدرالیة بنقل الموعد النهائي لإلیداع الضریبي لعام 2019، من
 15 أبریل/نیسان إلى 15 یولیو/تموز. كذلك عائدات ضریبة الدخل الحكومیة، وعوائد ضریبة

 دخل المدینة، والمدفوعات ذات الصلة التي عادة ما تستحق في 15 أو 20 أبریل/نیسان، تم
 تمدید موعد استحقاقها إلى 15 و 30 یولیو/تموز.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  ال یوجد.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  ال یتعین علیك اتخاذ أي خطوات إضافیة لالستفادة من تمدید
 الموعد النهائي لتقدیم اإلقرارات الضریبیة. لن تكون هناك فائدة أو عقوبات لألشخاص الذین

 ینتظرون حتى شهر یولیو/تموز للدفع. إذا كنت قد قدمت إقراًرا ضریبًیا فیدرالًیا وقمت بجدولة
موعد دفعة في 15 أبریل، یمكنك االتصال بمصلحة الضرائب األمریكیة على الرقم 888-
 353-4537  وإلغائه. إذا كنت تستحق رد أموال، فسوف تتم معالجتها كالمعتاد عند تقدیم

 الضرائب الخاصة بك.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  المواعید الجدیدة لتقدیم الضرائب الفیدرالیة، وضرائب الوالیة والمدینة
 هي في یولیو/ تموز.

. IRS للمزید من المعلومات:  قم بزیارة  موقع 

 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/03/15/file_attachments/1401335/EO%202020_8%20Emergency%20Order%20.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/03/15/file_attachments/1401335/EO%202020_8%20Emergency%20Order%20.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/03/15/file_attachments/1401335/EO%202020_8%20Emergency%20Order%20.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/03/15/file_attachments/1401335/EO%202020_8%20Emergency%20Order%20.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/03/15/file_attachments/1401335/EO%202020_8%20Emergency%20Order%20.pdf
https://www.irs.gov/
https://www.irs.gov/
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 إعفاء قروض الطالب الفیدرالیة

 البرنامج:  سیتم تلقائًیا تخفیض أسعار الفائدة لجمیع المقترضین الذین یمتلكون قروض الطالب
 الفیدرالیة إلى 0٪ وتعلیق الدفعات لمدة ستة أشهر بموجب قانون CARES، الذي تم تسجیله
 لیصبح قانوًنا في 27 مارس. وستسمح فترة التحّمل هذه للمقترضین بإیقاف مدفوعاتهم مؤقًتا
 دون القلق بشأن تجّمع الفوائد، باإلضافة إلى أجور األشخاص، وفوائد الضمان االجتماعي، و

 استرداد الضرائب لتحصیل دیون الطالب.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  إن إجراءات اإلعفاء متاحة للمقترضین الذین لدیهم
 قروض طالبیة فیدرالیة. أما بالنسبة للمقترضین الذین یسعون للحصول على إعفاء من قرض

 الخدمة العامة، فإن الدفعات المتخطاة خالل فترة التحمل هذه ستظل تحتسب كمدفوعات في
 برنامج اإلعفاء من القروض. بالنسبة للمقترضین الذین یواصلون سداد الدفعات، سیتم احتساب

 الدفعات من أصول رصیدهم األساسي خالل الستة أشهر، بفائدة ٪0.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  سوف یتم تعلیق الدفعات تلقائًیا؛ احذر من عملیات االحتیال التي
 تطلب منك تقدیم مستندات أو دفع أي رسوم إلیقاف دفعات قرض الطالب مؤقًتا. یمكن

 للمقترضین االتصال بخدمة القروض للحصول على مزید من المعلومات. إذا كنت ترغب في
 االستمرار في سداد قروض الطالب الخاصة بك خالل هذه الفترة، فستحتاج إلى القیام بذلك

 یدوًیا، أو إلى إعادة تشغیل خدمة الدفعات التلقائیة.

 تاریخ انتهاء البرنامج: 30 سبتمبر/ أیلول.

 للمزید من المعلومات:  المزید من التفاصیل متوفرة من  مكتب مساعدة الطالب الفیدرالي .
 اتصل بالمقرض الخاص بك لمناقشة خطة الدفع الخاصة بك.

 برامج المساعدات في دیترویت

 مواصالت عامة مجانیة

 البرنامج:  بسبب نقص عدد السائقین، ألغت وزارة النقل في دیترویت، (DDOT)، جمیع
 خدمات الحافالت في 17 مارس/ آذار. هذا وقد استؤنفت خدمة الحافالت عند الساعة 3

 

https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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 صباًحا في یوم  18 مارس/ آذار، ویمكن لجمیع الركاب استخدام الحافالت مجاًنا طوال فترة
 تفشي الفیروس كورونا. تم تغییر الجدول الزمني للحافالت خالل فترة انتشار الوباء.

  لتقلیل التالمس واالحتكاك بالسائق، یمكن لركاب الحافالت الصعود والخروج من الباب
 الخلفي فقط (باستثناء الركاب ذوي االحتیاجات الخاصة، الذین یحتاجون الصعود من الباب

 األمامي للحافلة)، كما یجب أن یظل المقعد خلف السائق شاغًرا.

 للمحافظة على التباعد االجتماعي، على الركاب ترك مقاعد شاغرة فیما بینهم، وأن یستخدموا
 الحافلة لتلبیة االحتیاجات األساسیة فقط مثل الذهاب إلى المستشفى، أو البقالة، أو العمل، أو

 لرعایة أحد أفراد األسرة.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  ال یحتاج الركاب إلى القیام بأي شيء من أجل
 الركوب مجاًنا.

 كیفیة االستفادة من البرنامج:  اعتباًرا من 23 مارس/ آذار ستعمل معظم المسارات األساسیة
 طوال األسبوع وفًقا لجدول یوم السبت، باستثناء خط راسل رقم 40، وخط ساوثفیلد رقم 46.

 والتي سیتم تشغیلها من اإلثنین إلى الجمعة فقط. سیظل جدول نهار األحد كما هو، وسیتم تعلیق
 بعض المسارات السریعة حتى إشعار آخر.

New و Detroit MetroLift و DDOT’s ADA باإلضافة إلى ذلك ستبقى خدمات نقل 
 Freedom  على نفس الجدول المقرر. على العمالء الذین یستخدمون هذه الخدمات جدولة

Detroit MetroLift رحالتهم عبر الهاتف على الرقم (313) 208-7363. تتوفر خدمات 
 24 ساعة في الیوم، و7 أیام في األسبوع، كما توفر New Freedom  رحالت من اإلثنین

 إلى السبت من الساعة 5 صباًحا حتى 7 مساًء.

.Rosa Parks Transit جدول الحافالت المعّدل متاح  على اإلنترنت  وكذلك في مركز 

 تاریخ انتهاء البرنامج: ال یوجد تاریخ انتهاء محدد، وستظل الرحالت المجانیة متاحة طوال
 فترة تفشي فیروس كورونا.

 للمزید من المعلومات:  نظًرا للتغییرات المستمرة في المسارات، من األفضل التحقق من جدول
 الحافالت قبل التخطیط لرحلة عبر االتصال بخدمة اتصل بخدمة عمالء DDOT على الرقم
 313-933-1300  بین الساعة 6 صباًحا و 6 مساًء، من نهار اإلثنین إلى الجمعة، أو قم

 

https://detroitmi.gov/news/ddot-rider-alert
https://detroitmi.gov/news/ddot-rider-alert
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Transportation Riders United كما یمكنك أیًضا زیارة موقع  .DDOT بزیارة  موقع 
 مركز تحدیث خدمة النقل العام في منطقة دیترویت خالل وباء كوفید-19.

 التساهل مع الرهن وتعلیق االستیالء على العقارات وتوقیف االخالء
 البرنامج:  أعلنت واین كاونتي أنها لن تقوم باإلستیالء على أي عقار في عام 2020، ولن

 تعقد مزادها السنوي لبیع العقارات المحجوزة في الرهن الضریبي. كما أوقفت محكمة
 المقاطعة السادسة والثالثین حاالت اإلخالء في دیترویت، ومنعت أي شخص من دخول عقار
 سكني إلزالة المستأجر، ومنعت أصحاب العقارات تقدیم طلب لدفع اإلیجار أثناء هذه الفترة.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  ال یحتاج سكان دیترویت إلى القیام بأي شيء
 لالستفادة من البرنامج. أوضح أمین خزانة واین كاونتي، إریك سابري، لدافعي الضرائب بأن

 ضرائبهم المتأخرة ال یزال یتعین علیهم دفعها، على الرغم من أن ممتلكاتهم ال تواجه حجز
 الرهن هذا العام. كما سیستمر تراكم الفوائد على الرصید غیر المدفوع. وال یزال المستأجرون

 ملزمین بدفع اإلیجار بموجب عقود اإلیجار.

 تاریخ انتهاء البرنامج:  سیتم إغالق مكتب أمین خزانة مقاطعة واین، للجمهور حتى 3
 أبریل/نیسان، ولن تستولي المقاطعة على الممتلكات المحجوزة للرهن حتى نهایة عام 2020.

 ویظل قرار وقف اإلخالء في  المقاطعة السادسة والثالثین ساري المفعول حتى 17 أبریل/
 نیسان، ویمكن للمحكمة أن تؤخر مواعید االستماع أو غیرها من المواعید النهائیة لقضایا

 اإلخالء المعّلقة أو المودعة حدیًثا حتى 17 مایو/أیار.

 للمزید من المعلومات:  للحصول على المزید من المعلومات حول خیارات دفع الضرائب، قم
 بزیارة موقع Wayne County Treasurers، أو راسل البرید اإللكتروني
 taxinfo@waynecounty.com، أو اتصل بالرقم 5990-224-313.

 وقد علقت محكمة المقاطعة السادسة والثالثین المعاینات حتى إشعار آخر. یتوفر المزید من
 المعلومات حول عملیات المحكمة الحالیة  على اإلنترنت .

 خطة إعادة تشغیل المیاه خالل فیروس كورونا

 البرنامج:  أصدرت  دیترویت قراًرا بإعادة المیاه إلى المنازل التي كانت میاهها مغلقة سابًقا
 بسبب التأخرعن الدفع، وقد علقت المدینة أي عملیات إغالق جدیدة للمیاه أثناء تفشي فیروس

 كورونا. یسمح البرنامج بإعادة تشغیل المیاه للمقیمین عبر دفع مبلغ 25 دوالًرا شهرًیا للحفاظ

 

https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation/transportation-fares/bus-schedules-information
https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation/transportation-fares/bus-schedules-information
https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation/transportation-fares/bus-schedules-information
https://www.detroittransit.org/detroit-area-covid-19-transit-service-updates/
https://www.detroittransit.org/detroit-area-covid-19-transit-service-updates/
https://www.detroittransit.org/detroit-area-covid-19-transit-service-updates/
https://pta.waynecounty.com/
https://www.36thdistrictcourt.org/about-us/announcements/2020/03/13/36th-district-court-announces-covid-19-contingency-plan
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 على خدمة المیاه أثناء تفشي COVID-19. بالنسبة للمقیمین الذین سجلوا قبل 9
 أبریل/نیسان، ستتكفل والیة میشیغان، بتكلفة اعادة تشغیل المیاه للمنازل التي ال تتوفر فیها

 المیاه حالًیا، وبعد ذلك، على المقیمین دفع رسم بقیمة 25 دوالًرا الستعادة المیاه. بعد انتهاء
 حالة الطوارئ، سیكون العمالء مسؤولین عن دفع فواتیر المیاه كاملًة.

 الشروط المؤهلة لالستفادة من البرنامج:  الخطة متاحة لجمیع سكان دیترویت، التي انقطعت
 خدمة المیاه لدیهم مؤخًرا بسبب التأخر بالدفع و السكان الذین تلقوا إشعاًرا معلًقا على الباب

 بأنهم مهددین بانقطاع الخدمة بسبب عدم الدفع.

Wayne Metropolitan Community كیفیة االستفادة من البرنامج:  اتصل بوكالة 
 Action Agency على الرقم  313-386-972 لتحدید موعد الستعادة خدمة المیاه.

 بمجرد تحدید موعد، ستبدأ إدارة المیاه والصرف الصحي في دیترویت، عملیة استعادة الخدمة
 أو إیقاف أي حالة انقطاع خدمة معلقة. لغایة 9 أبریل/نیسان، ال یتعین على العمالء دفع أي
 مبلغ في وقت إجراء الموعد؛ بدًءا من 9 أبریل/نیسان،سیحتاج العمالء إلى دفع رسوم إعادة

 تشغیل بقیمة 25 دوالًرا مقدًما. سیطلب من العمالء دفع 25 دوالًرا أمریكًیا شهرًیا على
.COVID-19 فاتورة المیاه حتى انتهاء أزمة تفشي 

 تاریخ انتهاء البرنامج:  ستتوقف والیة میشیغان، عن دفع رسوم استعادة المیاه بقیمة 25
 دوالًرا في 9 أبریل/نیسان. وستكون خطة إعادة تشغیل المیاه المرتبطة بفیروس كورونا،

 ساریة طوال فترة تفشي الفیروس. بعد ذلك سیكون العمالء مسؤولین عن دفع فاتورة المیاه
 كاملًة. عندها، سیتم تسجیل العمالء في خطط جدیدة للمساعدة على الدفع.

 للمزید من المعلومات:  اتصل بمترو واین، على الرقم 313-386-9727  لتحدید موعد
Coronavirus الستعادة تشغیل خدمة المیاه. لمزید من المعلومات، قم بزیارة موقع 

 Water Restart Plan. لدفع فاتورة المیاه الخاصة بك، اتصل بمركز خدمة العمالء
 بإدارة المیاه والصرف الصحي في دیترویت، على الرقم 313-267-8000  أو ادفع عبر

 اإلنترنت .

 مصادر أخرى لمدینة دیترویت

 نموذج تسجیل الرعایة المجتمعیة بجنوب غرب دیترویت : أكمل النموذج لتقدیم مورد أو طلب
 حاجة.

 قاعدة بیانات المساعدة المتبادلة COVID-19 ومقرها دیترویت

 

https://detroitmi.gov/departments/customer-care/water-and-sewerage-department/coronavirus-covid-19-water-restart-plan
https://detroitmi.gov/departments/customer-care/water-and-sewerage-department/coronavirus-covid-19-water-restart-plan
https://detroitmi.gov/departments/customer-care/water-and-sewerage-department/coronavirus-covid-19-water-restart-plan
https://csportal.dwsd.org/users/sign_in
https://docs.google.com/forms/d/1rkSqBbpASt0Xg7Va3bIXm8drZG3XN53TLtGg5PjD8TM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3oSxnzYZ28WHbojPDBFbVQRQpYjv8YiWOKzxeBijpBXD5ogW44YjCNgxE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-m6QBgqejlk2h6uJ0WGkphZuZ5MR3-uWCkv2vSZcHY8/edit?fbclid=IwAR2dcKuYe-I787XJLyl2I6DtTrPMrfxTkdPRQT6VE59CdoykxNOBgMvGIHs#gid=1727309836
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-m6QBgqejlk2h6uJ0WGkphZuZ5MR3-uWCkv2vSZcHY8/edit?fbclid=IwAR2dcKuYe-I787XJLyl2I6DtTrPMrfxTkdPRQT6VE59CdoykxNOBgMvGIHs#gid=1727309836
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-m6QBgqejlk2h6uJ0WGkphZuZ5MR3-uWCkv2vSZcHY8/edit?fbclid=IwAR2dcKuYe-I787XJLyl2I6DtTrPMrfxTkdPRQT6VE59CdoykxNOBgMvGIHs#gid=1727309836
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 موارد خاصة ب COVID-19 من مدینة دیترویت

 Covid-313: دلیل خاص لعائالت دیترویت

 خریطة: دلیل مواقع الحصول على وجبات الطعام ألطفال دیترویت، أثناء إغالق المدرسة

  حزمة العافیة من لجنة اإلسكان في دیترویت

 دلیل مجموعة مترو دیترویت، العامة على الفایسبوك لألهل والطالب المتعلقة ب
COVID-19 

 موارد COVID-19 لمقاطعة واین

  دلیل موارد COVID-19 من عضو مجلس المدینة راكیل كاستنیدا لوبیز

 موارد لعائالت الحوامل خالل انتشار وباء كوفید-19،  من بیرث دیترویت

 

 إیجاد مصادر محلیة

 الموارد واالحتیاجات المتبادلة في في مقاطعة بنزي

 دلیل موارد كوفید-19 التابع لمقاطعة كالهون

.Peckham  تم تجمیع هذه الالئحة من قبل بیكهام 

 دلیل موارد كوفید-19 التابع لمقاطعة جینیسي

.Peckham  تم تجمیع هذه الالئحة من قبل بیكهام 

 دلیل موارد كوفید-19 التابع لمنطقة غریتر النسنغ

.Peckham  تم تجمیع هذه الالئحة من قبل بیكهام 

 دلیل موارد كوفید-19 التابع لمقاطعة كینت

.Peckham  تم تجمیع هذه الالئحة من قبل بیكهام 

 

https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-services/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-city-resources
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-services/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-city-resources
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-services/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-city-resources
https://app.cecdetroit.org/
https://app.cecdetroit.org/
https://chalkbeat.org/posts/detroit/2020/03/16/map-heres-where-detroit-children-can-get-meals-during-the-three-week-school-shutdown-for-coronavirus/
http://www.dhcmi.org/uploads/page/COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/groups/233646601012311
https://www.facebook.com/groups/233646601012311
https://senatedems.com/chang/covid-19-coronavirus-resources-senate-district-1/?fbclid=IwAR3y4LOT_iFgHxZH4EWT21v3Md0wkvnpbvudfrODRmIgNU3_DA9DeHhznmE
https://senatedems.com/chang/covid-19-coronavirus-resources-senate-district-1/?fbclid=IwAR3y4LOT_iFgHxZH4EWT21v3Md0wkvnpbvudfrODRmIgNU3_DA9DeHhznmE
https://senatedems.com/chang/covid-19-coronavirus-resources-senate-district-1/?fbclid=IwAR3y4LOT_iFgHxZH4EWT21v3Md0wkvnpbvudfrODRmIgNU3_DA9DeHhznmE
https://docs.google.com/document/d/1wWFNcpOtoXldPwVYb_GqFwWcsZjunIMT9RbmMUk8Ink/edit?fbclid=IwAR0_HA-laQt6CmdjlZoPM6Id7a38S2_UuW96WvWa60QtDBp382Gl6IEtufc
https://docs.google.com/document/d/1wWFNcpOtoXldPwVYb_GqFwWcsZjunIMT9RbmMUk8Ink/edit?fbclid=IwAR0_HA-laQt6CmdjlZoPM6Id7a38S2_UuW96WvWa60QtDBp382Gl6IEtufc
https://docs.google.com/document/d/1ETpsSn1uwU9DWF_kKPcebxczMbN0OpIUaewvQrgpvQI/edit
https://docs.google.com/document/d/1ETpsSn1uwU9DWF_kKPcebxczMbN0OpIUaewvQrgpvQI/edit
https://docs.google.com/document/d/1FYcqcbY2qMuuy75GIIM9UuqvFR_-YlVKfFcrqJOy9mw/edit
https://docs.google.com/document/d/1wdcONNZbBac7boH0XQGl4k38AizBkXj3fzsUFBFITHU/edit
https://docs.google.com/document/d/1wdcONNZbBac7boH0XQGl4k38AizBkXj3fzsUFBFITHU/edit
https://docs.google.com/document/d/1wdcONNZbBac7boH0XQGl4k38AizBkXj3fzsUFBFITHU/edit
https://docs.google.com/document/d/1rB-JK28pdjEtf7o-hlpZ_vluc7txHtMwCngGBpz3f4w/edit
https://docs.google.com/document/d/1rB-JK28pdjEtf7o-hlpZ_vluc7txHtMwCngGBpz3f4w/edit
https://docs.google.com/document/d/1rB-JK28pdjEtf7o-hlpZ_vluc7txHtMwCngGBpz3f4w/edit
https://docs.google.com/document/d/1727wIunSKm1c_T6SQ1_AwlpIXm9MtsLKos9kbWKdqqA/edit
https://docs.google.com/document/d/1727wIunSKm1c_T6SQ1_AwlpIXm9MtsLKos9kbWKdqqA/edit
https://docs.google.com/document/d/1727wIunSKm1c_T6SQ1_AwlpIXm9MtsLKos9kbWKdqqA/edit
https://docs.google.com/document/d/1psCDy-lNaOTU71n9BpmZNdv8FN_HivCeW8YTbJdaqAI/edit
https://docs.google.com/document/d/1psCDy-lNaOTU71n9BpmZNdv8FN_HivCeW8YTbJdaqAI/edit
https://docs.google.com/document/d/1psCDy-lNaOTU71n9BpmZNdv8FN_HivCeW8YTbJdaqAI/edit
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 دلیل موارد مجتمع مقاطعة القدیس یوسف

 قامت لجنة الخدمات اإلنسانیة في مقاطعة القدیس یوسف بتجمیع دلیل موارد مقّسم إلى فئات،
 ویحتوي على الموارد المرتبطة بفیروس كوفید-19، المتوفرة في مقاطعة القدیس یوسف. (قم

 بتنزیل الملف للوصول إلى المعلومات المتوفرة على الرابط)

 قاعدة بیانات الموارد لمقاطعات  واین وواشتیناو

 جمعت Engage@EMU قاعدة بیانات للموارد COVID-19 المتاحة في مقاطعتي واین
 وواشتیناو، مرتبة حسب الفئة والخدمات.

 موارد كوفید-19 للمهاجرین

 قامت "میشیغان ترحب" "ولكامینغ میشیغان" بجمع الئحة من الموارد الموجهة للسكان
  المهاجرین

 االستجابة المحلیة في والیة میشیغان

 قامت مجموعة من المنظمات المحلیة من جمیع أنحاء الوالیة، بإنشاء قائمة بموارد المجتمع
 المتاحة وأوضحت مقترحات السیاسة العامة "التي تركز على دعم األساس االقتصادي

.COVID-19 والصحي لألسر العادیة" خالل وباء 

 خریطة مجموعات المساعدة المتبادلة المحلیة

 قام رادیو میشیغان، بتجمیع هذه الخریطة التفاعلیة.

 كیف یمكنك المساعدة

 Connect2Community موقع التطوع
 من مركز Ginsberg بجامعة میشیغان، ینشر Connect2Community فرص التطوع

 المتاحة واحتیاجات التبرع من المنظمات غیر الربحیة في المنطقة.

 

https://drive.google.com/file/d/0B8NKUz4BHEoyMVVUUlVBeWhIUjg/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xhR8-tpflg6jNuaeSSIRY7lEP-f4S8fakLyGuanAwbY/edit?fbclid=IwAR2hlGrH_wIkwBMjzLSH43y602_btA4f8W8VGg-njf8yPRnX-LOjDBPEsSc#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1KcNlgLg8epDBtZDHkTYN5ct_PKBxmrrLAodf1RnVQkw/edit
https://docs.google.com/document/d/1KcNlgLg8epDBtZDHkTYN5ct_PKBxmrrLAodf1RnVQkw/edit
https://docs.google.com/document/d/1KcNlgLg8epDBtZDHkTYN5ct_PKBxmrrLAodf1RnVQkw/edit
https://micovidcommunity.com/
https://www.michiganradio.org/post/interactive-map-help-or-get-help-your-neighbors-during-covid-19
https://connect2community.umich.edu/
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 مركز الصلیب األحمر للتبرع بالدم

 هناك نقص حاد في بنك الدم بسبب تفشي فیروس كورونا. حدد موعًدا للتبرع بالدم.

COVID-19 مركز المتطوعین میشیغان 

 یمكن للمتخصصین الطبیین المدربین، التسجیل لمساعدة المستشفیات في مكافحة
 COVID-19، كما یمكن لجمیع سكان الوالیة معرفة كیف یمكنهم المساعدة في مجتمعاتهم

 المحلیة، أو التبرع بالدم، أو التبرع بالمال أو اإلمدادات الطبیة الالزمة ، أو مساعدة مسؤولي
 الصحة العامة في مكافحة والتصدي للوباء.

  صندوق یونایتد واي لالستجابة لفیروس كورونا

 تعرف على فرص التبرع والتطوع.

  

 

 

 

 

https://www.redcrossblood.org/
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98811---,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98811---,00.html
https://www.unitedway.org/update-browser

