
 
 
 

 ) لألسر بوالیة إلینوي COVID-19األسئلة المتكررة حول فیروس كورونا المستجد ( 

  المساعدةعلى  أماكن الحصول 
 
 

 الوجبات
األطفال الذین توَصى المناطق التعلیمیة بتقدیم وجبات إلى جمیع •

مثل السماح لألسر "بأخذ الوجبات یحتاجون إلیھا، بطریقة مریحة 
 منطقتك التعلیمیة لمعرفة خیارات استالم الوجبات. والتحرك". راجع

اتصل بالمكتب المحلي التابع إلى منطقتك التعلیمیة لمعرفة كیفیة  •
 .الوجبات توزیع 

یمكنك من ھنا معرفة معلومات جھات االتصال الخاصة بمنطقتك  •
 /https://www.isbe.net/Pages التعلیمیة:

PublicSchoolDistrictLookup.aspx 
إن لم یتوفر لك اتصال إنترنت، فاتصل بمجلس التعلیم بوالیة  •

 بمنطقتك التعلیمیة: لمعرفة الرقم الخاص ) ISBEإلینوي (
 217-782-4321أو  6663-262-866

 (COVID-19) یُرجى زیارة الجزء الخاص بفیروس كورونا  •
لمعرفة ) اإللكتروني ISBEمجلس التعلیم بوالیة إلینوي ( بموقع 

 /COVID19 https://www.isbe.netأحدث المعلومات: 

 رعایة األطفال
مغلقة أمام العوام بموجب قرار "البقاء  مراكز رعایة األطفال •

 بالمنازل".
في الوقت الحالي، تتقدم كثیر من المراكز للحصول على ترخیص  •

مال إلى العرعایة األطفال مراكز رعایة أطفال طارئة حتى تستطیع تقدیم 
 األساسیین/عمال الطوارئ فقط.

 دوالر. 1.00تبلغ دفعات المشاركة في التكالیف التي یتحملھا اآلباء  •
الحصول على مزید من المعلومات حول من یحق لھ للحصول على  •

المنظمة لذلك، یُرجى االنتقال إلى واللوائح رعایة أطفال والقواعد 
) اإللكتروني: DHSموقع إدارة الخدمات البشریة (

 https://www2.illinois.
Communities.aspx-gov/sites/OECD/Pages/For 

 واإلسكانالبطالة 
قرر حاكم الوالیة إیقاف جمیع حاالت اإلخالء في جمیع أرجاء الوالیة  •

في   )  الطارئة.COVID-19خالل فترة اجتیاح كارثة فیروس كورونا  (
على األقل. تتوفر مزایا  2020أبریل   7الوقت الحالي، یمتد القرار حتى 

إعانة البطالة لألشخاص الذین فقدوا أعمالھم بسبب فیروس كورونا  
)COVID-19 لوالیة إلینوي موقع إلكتروني جدید خاص بموارد .(

)، بما في ذلك كیفیة الحصول على مزایا COVID-19فیروس كورونا (
.https://www2  طالة علىإعانة الب

 illinois.gov/sites/coronavirus/FAQ/Pages/
FAQ.aspx-Unemployment. 

رقم الھاتف الخاص بخدمة عمالء مزایا إعانة البطالة بإدارة ضمان البطالة  •
 Illinois Department of Employmentبوالیة إلینوي (

Security :4016-488-866أو  800-244-5631) ھو TTY.

 

   

تتوفر اإلعالنات والمعلومات المتعلقة بالمھاجرین خالل أزمة 
من خالل رابطة إلینوي من أجل  (COVID-19) فیروس كورونا 

 ).ICIRRحقوق المھاجرین والالجئین (
https://www.facebook.com/ICIRR 

 photospcb.10158356861141672//
10158356846041672/?type=3&theater 

إرشادات شاملة باللغتین اإلنجلیزیة/اإلسبانیة:  ICIRRیقدم 
.https://docs.google اإلنجلیزیة: 

 Gm3_com/document/d/1_FkBlQh4AIu
j5cxatvnIoxEIbmCc/-rQAVBIHmDM 

editاإلسبانیة: ؛ https://docs.google.com/
 jF4KcuoAj22PacFk04sBOH65document/d/1

4r1WxPWUBPM3uQmEsO0/edit 
تقدم منظمة حمایة أسر المھاجرین أیًضا معلومات على صفحتھا 

 //:protectingimmigrantfamilies.org/ httpsالرئیسیة: 
 

 الھجرة
 ) COVID-19( فیروس كورونا  إلى إذا كنت تعتقد تعرضك أنت أو طفلك  

وظھرت علیك أو على طفلك الحمى وأعراض، مثل السعال أو صعوبة 
 التنفس، فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للحصول على 

 المشورة الطبیة.
 كیفیة معالجة األعراض (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة):

 services/-http://www.dph.illinois.gov/topics
 list/-z-a-conditions/diseases-and-diseases

treatment-mscoronavirus/sympto 
بالنسبة   لغیر المؤمن علیھم والذین ال یتمتعون بتغطیة تأمینیة كافیة  

والذین ال یحملون وثائق رسمیة، توفر رابطة إلینوي من أجل حقوق 
موارد للوصول إلى قانون الرعایة   )ICIRRالمھاجرین والالجئین (

جمیع ) وقائمةً بمراكز الصحة المجتمعیة المتاحة لACAالمیسورة (
المقیمین بوالیة إلینوي، بصرف النظر عن حالة المقیم: 

access-https://www.icirr.org/healthcare. 
) ICIRRحقوق المھاجرین والالجئین ( اتصل برابطة إلینوي من أجل

 312-332-7360على: 

 الرعایة الصحیة
وحتى استئناف التدریس داخل المدارس من جدید، مارس   31بدًءا من 

ستنتقل المدارس العامة في إلینوي إلى 
أیام دراسیة تقلیدیة. سیتم إعطاء األعمال المدرسیة وتقییمھا 

) ISBEیوصي مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (لكن 
في االعتبار أن الطالب تتنوع إمكاناتھم 

من حیث توفر الدعم والتكنولوجیا في المنزل. یُرجى االتصال 

 لجمیع الطالب، بما في ذلك الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.
یمكنك من ھنا معرفة معلومات االتصال الخاصة بمنطقتك التعلیمیة: 

 https://
 lDistrictLookup.www.isbe.net/Pages/PublicSchoo

aspx 
إن لم یتوفر لك اتصال باإلنترنت، فاتصل بمجلس التعلیم بوالیة 

 866-262-6663) لمعرفة رقم منطقتك التعلیمیة: ISBEإلینوي (
 217-782-4321أو 

بموقع  (COVID-19) یُرجى زیارة الجزء الخاص بفیروس كورونا 
لمعرفة أحدث ) اإللكتروني ISBEمجلس التعلیم بوالیة إلینوي (

 https://www.isbe.net/COVID19المعلومات: 
 

 التعلّم والتعلیم
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 كیفیة البقاء على اطالع.

 للحصول على تحدیثات منتظمة حول ما یحدث والكیفیة التي یمكنك بھا المساعدة:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-: بمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھاعلى مزید من المعلومات والتحدیثات القومیة، انتقل إلى الموقع اإللكتروني الخاص  للحصول  •
us.html -in-updates/cases-ncov/cases:؛ بلغات متعددة ھنا: موارد مكافحة األمراض والوقایة منھا بلغات متعددة-https://wwwn.cdc.gov/pubs/other 

Nc5a9zGsaAK0wtIfO8-f0uWHIY6O6Aasc&fbclid=IwAR1GWgtsT1G6CJqfXVYmL43E0CV4mM languages?Sort=Lang%3A%3 
s/Pages/https://www2.illinois.gov/sites/coronaviru على المعلومات المقدمة من مكتب حاكم إلینوي، یرجى االنتقال إلى الموقع اإللكتروني الخاص بالوالیة: للحصول  •

default.aspx 
 ISBE(: 20.pdf-27-3-Recommendations-https://www.isbe.net/Documents/RLمجلس التعلیم بوالیة إلینوي (توصیات التعلم عن بعد المقدمة من للحصول على  •

 91.5شیكاغو تردد  WBEZ 91.5ة رادیو إذا لم یكن لدیك اتصال إنترنت موثوق، فیرجى المداومة على متابعة محطة الرادیو العامة المحلیة لمعرفة آخر التحدیثات: محط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
. إذا https://www.isbe.net/COVID19المعلومات: لمعرفة أحدث ) اإللكتروني ISBEبموقع مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (  COVID)- (19الجزء الخاص بفیروس كورونا یُرجى زیارة 

أو منطقتك التعلیمیة، فیمكنك إرسال أسئلتك ومخاوفك  كانت لدیك أسئلة ومخاوف أخرى خالل ھذا الوقت، فالرجاء االتصال بمدرستك ومنطقتك التعلیمیة أوالً. إن لم تتمكن من التواصل مع مدرستك
 COVID19@isbe.net.) اإللكتروني: ISBEبوالیة إلینوي ( على موقع مجلس التعلیم COVID)- (19إلى البرید اإللكتروني الخاص بفیروس كورونا 

 
 للحصول على معلومات تفصیلیة، یُرجى االنتقال إلى

 )SUMMARY.pdf -content/uploads/COVID-https://partnersforeachandeverychild.org/wp( 19)-COVIDلخاصة بفیروس كورونا (الصفحات الثالث ا
 )FAQ.pdf-content/uploads/COVID-https://partnersforeachandeverychild.org/wp( 19)-COVIDاألكثر شموالً حول فیروس كورونا (أو إلى األسئلة المتكررة 
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