
همرکز منابع مکتب جامع

به روشی Riverviewمکتبدر تالش برای خدمت به انجمن 

انند عادالنه، ما یک مرکز منابع ایجاد کرده ایم که خانواده ها می تو

.در هر زمان به آن دسترسی داشته باشند

که در دسترسهر اسالید حاوی معلومات مربوط به منابعی است

ه این اسالیدها حداقل به صورت ماهان. مکتب قرار گرفته است

ررسی یقین یابید که این منابع را در هر زمان ب. بهنگام خواهند شد

.یدمیکن



اعالنات مهم
COVID-19مکان های معاینات 

(Baltimore County)معاینات در بلتیمور کاونتی 

https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/testing

(رایگان)CVSمکان های معاینات 

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing

.  تماس بگیرید3816-887-410در COVID-19در صورتیکه هرنوع سواالت اضافی داشته باشید به شماره خدمات 

.بعد از ظهر می باشد4:30قبل از ظهر الی 8:30از دوشنبه الی شنبه از ساعت ( هاتالین)ساعات خدمات تیلیفونی 

https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/testing
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing


اعالنات مهم

Lansdowneمکان های واکسیناسیون در منطقه 
Sollersمرکز چندین منظوره های اجتماعی در کلینیک  Point  (داندالک)ستیشن ترنر در(Turner Station Dundal ) وSisters Academy 

ی با استفاده از این مکان های کلینیک اجتماع. پیش بینی می شود که هر دو این سایت ها به صورت هفته وار فعالیت کنند. در النس داون افتتاح شده اند

ر آن قرار آنها کلینیک های کوچکتری خواهند بود که اجتماعات را که د. اطالعات برای یافتن مناطق کمتر مورد خدمت قرار گرفته اند انتخاب شده اند

.نفر خدمت رسانی می کنند500الی 300دارند هدف قرار می دهند و در هر کلینیک به 

از طریق لینک ذیل راجستر نمایید

http://baltimorecountymd.gov/vaccine

مات بیشتری کارمندان کاونتی با شما تماس خواهند گرفت و معلوها، واکسین بعد از تکمیل نمودن فورمه، و بعد از واجد شرایط بودن و در دسترس بودن 

.در مورد نحوه زمان بندی قرار مالقات شما ارائه می دهند

. ***برنامه در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی و هسپانیایی قابل دسترس است*** 

https://baltimorecountymd.us1.list-manage.com/track/click?u=f369a86ae30458b468445b231&id=8838dda1b1&e=2c299a584f


اعالنات مهم
به کمک نیاز دارید؟COVIDآیا برای یافتن موقعیت های سایت های واکسین 

Maryland Vax

MarylandVax.org میزبان معلومات کلینیک واکسیناسیونCOVID-19 برای سایتهای کتلوی واکسیناسیون، دواءخانه

این سایت همچنین برای سایر کلینیک ها برنامه ریزی می کند، به شمول .ها، ادارات صحی محلی و شفاخانه ها است

واکسیناسیون آنفلوانزا

https://www.marylandvax.org/

آیا می خواهید در مورد واکسین و مرحله فعلی ما معلومات بیشتری کسب کنید؟

COVIDلینک 

را ارائه می این سایت معلومات حمایتی در مورد واکسین ها و مرحله فعلی کشور و واجدیت شرایط فرد برای دریافت واکسین

.دهد

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/

***برای آیکون ترجمه در باال سمت راست بگردید و می توانید این سایت را به لسان های مختلف ترجمه کنید *** 

https://www.marylandvax.org/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/


اعالنات مهم
آیا دنبال وظیفه هستید؟

(Baltimore County)بلتیمور کاونتی در ( وظیفه)پست ها 

https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecounty

صفحه تبادله نیروی کاری میری لیند را اینجا چک کنید

https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx

Amazon

https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6

https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentsamazonrme122020.pdf

Lidl

https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentslidl82020.pdf

 Goodwill Custodialپروگرام آموزشی 

تماس بگیرید1774-265-410در شماره Pamela Drumwrightیا با 9015-597-410در شماره  Linda Hubbleبرای معلومات با 

https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecounty
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentsamazonrme122020.pdf
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentslidl82020.pdf


اعالنات مهم
میریلیندCASHکمپاین 

مالی یک به یک در مورد موضوعات متنوع در سراسر ایالت ( رهنمایی)این سازمان صنف های مالی شخصی رایگان را ارائه می دهد، مربیگری 

.مریلند

مالیاتآمادگی رایگان برای 

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/

شخصیمدیریت مالیلینک جهت رنامه ریزی برای صنف های 

https://www.mdcashacademy.org/browse-by-location/baltimore-
county?EventViewMode=1&EventListViewMode=2

رهنمای کمک های مالی

http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frfinancialreliefguidecovid.pdf
(تنها به انگلیسی)

شخصیمدیریت مالی منابع عمومی 

https://www.mdcashacademy.org/General-Financial-Information
(تنها به انگلیسی)

 COVID 19منابع مالی مختص به 
https://www.mdcashacademy.org/COVID-19

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
https://www.mdcashacademy.org/browse-by-location/baltimore-county?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frfinancialreliefguidecovid.pdf
https://www.mdcashacademy.org/General-Financial-Information
https://www.mdcashacademy.org/COVID-19


اعالن های مهم



مهمهایاعالن 
بیمه درمانیعمنب

https://www.marylandhealthconnection.gov/guidetoeasyenrollment/?utm_content=&utm_medium=email&ut

m_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

https://www.marylandhealthconnection.gov/guidetoeasyenrollment/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


توزیع غذای مکتب محلیاپریل تقسیم اوقات 

(Lansdowne)داون مکتب ابتداپیه النس 

2301 Alma Road Baltimore, MD 21227

3:45توزیع غذای هفته وار هر جمعه ساعت 

.صورت خواهد گرفت( با درنظرداشت وضعیت آب وهوا)بعد از ظهر 7-5از ساعت این 

بسته خانواده ها می توانند برای هر فرزند در خانه یک. بسته های وعده های غذایی حاوی غذا برای صبحانه و نان چاشت برای شنبه و یکشنبه است

.دریافت کنند



هفتگیتوزیع غذای 



منابع مسائل مسکن

مرکز عمل مسکن عادالنه برای میریلیند

https://www.fairhousingmd.org/about/

پروگرام جلوگیری از اخراج یا تخلیه

https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionprevention
program.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)

درخواست مساعدت در پرداخت کرایه

https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx

کمک های حقوقی میریلیند

https://www.mdlab.org/

https://www.fairhousingmd.org/about/
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprogram.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)
https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx
https://www.mdlab.org/


لدینمنابع مربوط به وا
یا یادگیری انگلیسیGEDآماده سازی برای امتحان 

هزینه محتوای درسی10$میسر می باشند کالس ها رایگان بوده و فقط ! Yریعه کالس های عصر ذ

دارد

:شوندکالس ها با همکاری این مرکز برگزار می 

The Adult Learning Center

2101E. Biddle St.

Baltimore, MD 21213

https://www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/

:از این طریق به تماس شویدYبا

Alexis Perkins

alexisperkins@ymaryland.org

4108899622 Ext 2136

تدریس خصوصی رایگان•

آزمایشگاه کامپیوتر در محل•

کارورز مددکار اجتماعی میسر می باشد•

از راه دور میسر می باشند/کالس های مجازی•

دارید؟P-EBTد آیا سوالی در مور

مچنان چنانچه سوالی دارید، لطفاً سایت ذیل را بررسی کنید چنانچه ه

ویش را سوالی دارید بر روی لینک فورمه ذیل کلیک کنید و سواالت خ

.ارسال نمایید

تسای

https://dhs.maryland.gov/p-ebt/

مهفور

P-EBTمه فور

BCPSاتاق آرامش مجازی

اینجا کلیک کنید

https:/www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/
https:/dhs.maryland.gov/p-ebt/
https:/docs.google.com/forms/d/1P4IxDcXfhILxAQsAbGOmSmtTtPQTma4OsIQP95TOO2Q/viewform?ts=5ef119a6&edit_requested=truehttps://docs.google.com/forms/d/1P4IxDcXfhILxAQsAbGOmSmtTtPQTma4OsIQP95TOO2Q/viewform?ts=5ef119a6&edit_requested=true
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mental_health_services/virtual_calming_room


معلومات کلی
تماس بگیرید یا به ویب سایت 211بیشتر شبانه روزی با شماره برای کسب معلومات در ارتباط با غذا، مسکن و کمک 

211md.orgمراجعه کنید

Marylandبانک غذای 
410-737-8282

م های اضطراریخط پیا

ساعته دریافت کنید24ارسال کنید تا پشتیبانی رایگان 741741را به شماره" HOME"کلمه 

Baltimoreاضطراری بخش پاسخگوی
410-931-2214

Marylandشرایط اضطراری خط تلیفون مربوط به خودکشی و 
1-800-422-0009

Baltimoreت اجتماعی بخش بخش خدما
410-887-TIME

ساعته والدین24خط تلیفون 

1-800-243-7337



که اکنون رابط مکتب های جامعه است ذریعه ایمیل Darlene Sainvilبا 

dsainvil@bcps.orgبه تماس شوید

.و منابع استفاده می کنیدیقین یابید که تا حد امکان از لینک ها 

تربه کمک بیشنیاز

mailto:dsainvil@bcps.org

