
وس كورونا COVID-19 أو خالط  ل لأي شخص مصاب بف�ي ز ي الم�ز
سيتأكد برنامج NYC Test & Trace Corps من توفر الموارد الالزمة للعزل بأمان �ز

ي الحّي الخاص بك، حيث يمكنهم مساعدتك 
وس كورونا COVID-19. للقيام بذلك، نعمل مع مستكشفي الموارد من المؤسسات المجتمعية �ز شخًصا مصابًا بف�ي

ي الحّي الخاص بك.
عىل الحصول عىل الموارد �ز

++  توصيل الطعام
++  إجازة مدفوعة الأجر من صاحب العمل

++  الدواء
ز الصحي ++  التأم�ي

++  المرافق العامة )الكهرباء، الماء، الغاز(
ي الحصول عىل أمر حجر صحي رسمي

++  المساعدة �ز
++  مقدم رعاية أولية

++  دعم الصحة النفسية

++  المساعدة فيما يتعلق بالعنف الأرسي
++  الخدمات الجتماعية

د ++  موارد السكن والموارد المتعلقة بالت�ش
++  رعاية الحيوانات الأليفة

ي تتضمن معدات وقاية شخصية كافية لأرسة مكونة من ثالثة 
++  حزمة العناية ال�ت

اوح من 10 إىل 14 يوًما. أفراد للحجر الصحي/للعزل لمدة ت�ت
! ++  وغ�ي ذلك الكث�ي

للتواصل مع مستكشف الموارد، اتصل عىل الرقم  COVID19-212-1 (4319-268-212-1)، واضغط 5 للحصول عىل مساعدة للعزل بأمان، 
ي برنامج Test and Trace، يمكنك مطالبة المراقب 

ي للموارد الأخرى. سيعاود مستكشف الموارد التصال بك. إذا كنت عضًوا �ز
ك رسالة بريد صو�ت واضغط 5 ل�ت

ي أي وقت.
أو المحقق الخاص بحالتك بالتحدث مع مستكشف الموارد �ز

اء"(. إذا كانت لديك أسئلة حول حالة الهجرة  قامة الدائمة )أو "البطاقة الخ�ض لن يغ�ي التحدث مع مستكشف الموارد من قدرتك عىل التقدم للحصول عىل الإ
الخاصة بك، فاتصل بالخط الساخن لـ ActionNYC عىل الرقم 0365-354-800-1 وقل كلمة "public charge" )الأشخاص الذين تعولهم 

ز إىل الجمعة. دارات الحكومية( من 9 صباًحا ح�ت 6 مساًء، من الثن�ي الإ

 Bed-Stuy و )CWE(  Consortium for Worker Education و Bronxworks : يكة عىل ما يىلي تشتمل المؤسسات ال�ش
Restoration و NMIC(  Northern Manhattan Improvement Corporation( و Make the Road NY و 

 Chinese-American Planningو CUNY و JCC of Staten Island و Riseboro و Urban Upbound و SoBro
.Korean Community Services و Mekong NYC اكة مع CPC(  Council( بال�ش

ز رسية ومحمية بموجب قانون الصحة بمدينة نيويورك. ولن  ي يتلقاها برنامج NYC Test & Trace Corps من خالل تقصي المخالط�ي
تكون المعلومات ال�ت

يتم ربط قاعدة بيانات Corps بأي قاعدة بيانات خاصة بإنفاذ القانون. وسيقوم برنامج NYC Test & Trace Corps بتخزين أي معلومات نتلقاها 
ز لغرض محدود وهو حماية الصحة العامة. ز مخّول�ي بأمان وسوف يقترص استخدامها عىل موظف�ي
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 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
testandtrace.nyc 



ما الذي يمكنك القيام به لمكافحة 
)COVID-19( وس كورونا ف�ي
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يجب أن تعرف حالتك 
من خالل إجراء 

وس كورونا  اختبار ف�ي
 )COVID-19(

دون تكلفة عليك.

يجب عليك العزل بأمان 
لحماية الآخرين وتلقي 
ي 

ي فندق أو �ز
العناية �ز
ل. ز الم�ز

ز  رُد عىل مكالمة المسؤول�ي
ز  عن تقصي المخالط�ي

لدينا للمساعدة عىل إيقاف 
وس كورونا  انتشار ف�ي

ي 
)COVID-19( �ز

مجتمعك.

العنايةالختبار التقصي

زم برنامج NYC Test & Trace Corps بحماية خصوصية وأمان معلوماتك الشخصية  يل�ت
ي نتلقاها رسية ومحمية بموجب قانون الصحة بمدينة نيويورك. لن 

والصحية، حيث تكون كل المعلومات ال�ت
يسأل برنامج Test & Trace Corps عن حالة الهجرة الخاصة بأي شخص.
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