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 معلومات هامة بشأن فيروس كورونا المستجد
 

حة ونحن نولي ص. تجد والسيطرة عليهالمساعدة للحماية من فيروس كورونا المس Department of Social and Health Servicesتوفر 

 .طة التعافيوخالبقاء في المنزل، الحفاظ على الصحة نحن نتبع أمر الحاكم إنسلي الذي ينص على . عمالئنا وسالمتهم اهتماًما بالًغا
 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة . فوريين وترجمات ومعلومات مكتوبة بأشكال أخرىترجمين  تتضمنخدمات لغة مجانية،  ونوفر من بين خدماتنا

كما يمكنك أيًضا . 4واختيار الخيار رقم  800-737-0617 االجتماعية والصحية على الرقم للوصول إلى خدماتنا ، يرجى االتصال بوزارة الخدمات

 .لخدمات واشنطن لترحيل البيانات 711االتصال على 
 

 كيف أثر فيروس كورونا المستجد على برامج وزارة الخدمات االجتماعية والصحية وخدماتها؟
 

 الشيخوخة والدعم طويل األمد
ر التمريض ومرافق المعيشة مايو، لم تسمح دو 12حتى . كورونا المستجد ضرًرا بالًغا على المقيمين في مرافق الرعاية طويلة األجلقد يُمثل فيروس 

 .قد تتغير هذه القواعد أثناء الوباء. المساعدة ودور العائالت البالغة باستقبال الزوار
 

تسرد صفحة الويب هذه أيًضا مرافق الرعاية التي يوجد بها . FamHelpفحة الويب يمكنك عرض قواعد الزوار لمرافق الرعاية عن طريق زيارة ص

ساعات العمل بين . 5691-856-888إذا كانت لديك أسئلة حول مرافق الرعاية طويلة األجل، يُرجى االتصال على . حاالت كورونا الُمبلّغ عنها

 .مساءً  10صباًحا والساعة  6الساعة 
 

إذا . ع موفري الخدمةمكما يتعاونون أيًضا . يُقدم مكتب الصم وضعاف السمع خدماته للعمالء المصابين بالصمم أو الصمم والعمى أو بضعف السمع

 .ال بالمكتبكان لديك عميل مصاب بالصمم ويحتاج إلى دعم للتواصل، يُرجى االتص

 البريد اإللكتروني :@dshs.wa.gov19-ODHHCOVID 

 6042-338-360: الهاتف 

 السمع لضعاف االتصال خط/النصي الهاتف TTY/TDD :360-725-3455 

 الهاتف النصي/خط االتصال لضعاف السمع وإذا تعذر وصول أصوات المتصلين إلى TTY/TDD 711، يُرجى االتصال على 

  موقعODHH اإللكتروني 

 

Behavioral Health Administration 
خاص ومكتب خدماتها للبالغين واألطفال في ثالثة مستشفيات نفسية حكومية ومركز االلتزام ال Behavioral Health Administrationتُقدم 

 .ات الطب النفسي الشرعيخدم
 

لالستفسار عن سياسة . لحاجةولدينا خدمات فيديو عن بُعد للعمالء عند ا. وقد أوقفنا الزيارات في هذه المواقع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

 :الزائرين أو أي أسئلة أخرى، يُرجى االتصال على
 

  8900-582-253 –مستشفى الوالية الغربية 

  4000-565-509 –مستشفى الوالية الشرقية 

  8639-283-800 –مركز الدراسة وعالج األطفال 

 مكتب خدمات الطب النفسي الشرعي 
o Maple Lane – 360-664-4641 
o Yakima – 253-582-8900 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/famhelp-facility-status-and-information
mailto:ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing
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o Fort Steilacoom – 253-984-5651 

  0095 داخلي، 5281-588-253 –مركز االلتزام الخاص 
 

Division of Vocational Rehabilitation 
 .في الوقت الحالي Division of Vocational Rehabilitationلقد أغلقنا مكاتب 

 وسيُقدم المستشارون الخدمات والدعم عبر الهاتف. 

 5627-637-800 :رقم الهاتف للحصول على تحديثات الخدمة 

 
Developmental Disabilities Administration 

 Yakima Valleyأو Rainier Schoolأو  Lakeland Villageأو  Fircrest School في المقرات تستقبلال . مغلقة في الوقت الحالي المقرات
School يُرجى االتصال باألرقام أدناه إذا كانت لديك أسئلة. الزائرين في الوقت الحالي. 

 

  يمكننا تقديم الخدمات عن بُعد بموافقة مسبقة من مديرDDA النمائية باإلعاقات. 

 يمكن إجراء التقييمات عن بُعد ويمكن تمديد الجدول الزمني إلكمال التقييمات بحسب كل حالة على حدة. 

  للحصول على الخدمات في مقاطعاتIsland ،King ،San Juan ،Skagit ،Snohomish  ،Whatcom، يُرجى االتصال على : 

800-314-3296. 

 للحصول على الخدمات في مقاطعةClallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, 

Pierce, Skamania, Thurston Wahkiakum0949-248-800: ، يُرجى االتصال على 

  0624-462-800للحصول على الخدمات في باقي مقاطعات الوالية، يُرجى االتصال على 

 
s AdministrationEconomic Service 

 
 للحصول على معلومات الحالة أو للدفع، يُرجى االتصال على . مغلقة في الوقت الحالي rtDivision of Child Suppo :عانة الطفلإ

800-442-KIDS (5437) . 0479-562-800يمكن ألصحاب العمل الذين يحتاجون إلى اإلبالغ عن حاالت التسريح أو اإلغالق االتصال على. 
 

 :يمكنك. بالموعد فقطخدمات محدودة متاحة  :كاتب الخدمات المجتمعيةم

  الحصول على بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات(EBT )عام السريعإذا كان لديك خدمات بريد توصيل عام أو كنت متلقيًا للط. 

 الحصول على خدمات دعم الطوارئ. 

 تسليم أوراق العمل. 
 

 :يمكنك. 877-501-2233 لوصول إلى الخدمات عن طريق االتصال علىا :بخدمة العمالء مركز االتصال

 التقديم للحصول على الفوائد. 

 الحصول على معلومات الحالة أو اإلبالغ عن التغييرات. 

 إكمال مراجعة األهلية أو شهادة منتصف العام. 

  طلب بطاقةEBT جديدة. 

  الوصول إلى حالةWorkFirst  االجتماعيأو العامل. 
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WASHINGTON CONNECTION: انتقل إلى . يمكن لألشخاص الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية

WashingtonConnection.org عن التغييرات والعثور على خدمات محلية  للتقديم من أجل الحصول على المنافع وإكمال المراجعات واإلبالغ

 .أخرى
 

( ABD)نين والمكفوفين والمعاقين لقد علقنا مراجعات اإلعاقة للمس :اإلسكان واالحتياجات األساسية /برامج اإلحالة للمسنين أو المكفوفين أو المعاقين 
 يُرجى االتصال على . ةوأوقفنا بعض المراقبة المطلوب( HEN)كما قمنا بتغيير قواعد اإلحالة لإلسكان واالحتياجات األساسية . في الوقت الحالي

 .HENو ABDللمزيد من المعلومات حول حاالت  877-501-2233
 

من الحكومة  HSDSوستطلب . 2020ها لكل عدد أسرة من شهر مارس حتى مايو فوائد الطعام ألكبر كمية مسموح ب SHSDأضافت  :الغذاء األساسي

 .الفيدرالية توفير مساعدات غذائية طارئة كل شهر من انتشار فيروس كورونا المستجد

 جميع برامج  :برنامج التوظيف والتدريب في األغذية األساسيةBFET يُقدم شركاء . وخدماتها متوفرةBFET ر الهاتف وعبر الخدمات عب

 .اإلنترنت

 متطلبات العمل لبرنامج  :برنامج البالغين القادرين دون معالينABAWD ال تزال . غير مطلوبة في الوقت الحاليDSHS  تلجأ إلى

 .األشخاص الراغبين والقادرين على المشاركة
 

لمدة ستة  2020يو أو يونيو قامت وزارة الخدمات االجتماعية والصحية بتمديد مراجعات األهلية التي كانت مستحقة في أبريل أو ما :مراجعات الفوائد

أن أسرتك تنطبق عليها  ستستمر الفوائد طالما. 2020ال يتعين استكمال مراجعات شهادة منتصف العام المستحقة في أبريل أو مايو أو يونيو . أشهر

 .متطلبات األهلية األخرىجميع 
 

يكون . تكون مواطنًا ال يشترط أن. متاح للعائالت واألشخاص الذين ليس لديهم أطفال DCAPبرنامج  :برنامج المساعدة النقدية في حاالت الكوارث

 .لمعرفة المزيد 2233-501-877اتصل على . األشخاص مؤهلين إذا استوفوا حدود الدخل والموارد وكانوا غير مؤهلين للبرامج النقدية األخرى
 

 :برامج لمساعدة الالجئين والمهاجرين عن طريق ORIAلدى  :مكتب الالجئين ومساعدة المهاجرين

 البحث عن العمل والتدريب. 

 دعم الهجرة. 

 توجيه الشباب. 

 دعم كبار السن من الالجئين واألطفال والطالب وغيرهم. 

  وظائف أو في حالة لدى المكتب خدمات جديدة لمساعدتك في التقدم لل. كورونا المستجدالبرامج العادية مفتوحة عن بُعد خالل فيروس

 30الطبية لالجئين حتى  تم تمديد أهلية المساعدة النقدية لالجئين والمساعدة .البطالة وكذلك دعم تعليمك وتقديم المساعدة في اإلسكان

 .2020سبتمبر 

  ،0691-890-360يُرجى االتصال على للحصول على الخدمات والمزيد من المعلومات. 

 
عسار بسبب فيروس شهًرا لحاالت اإل 60اآلن تمديد المهلة لمدة  TANFيشمل  :WORKFIRST/المساعدة المؤقتة للعائالت ذوي االحتياجات الخاصة

 .كورونا المستجد

  تم إيقاف متطلباتWorkFirst إذا كانوا قادرين على ذلك يمكن للعمالء االستمرار في المشاركة. في الوقت الحالي. 

  لقد أوقفنا عقوباتWorkFirst كما أوقفنا الزيارات المنزلية التي يقوم بها الموظفون. في الوقت الحالي. 

  إذا كنت مشترًكا في وظائف مجتمعية أو مشارًكا في دراسة العملWorkFirst ذا لم تتمكن إحتى  مكافأة، فستظل موظفًا وستحصل على

 .بسبب فيروس كورونا المستجدمن المشاركة 

https://www.washingtonconnection.org/home/

