
دليل موارد كوفيد-19 للشباب
الصحة الجسدية

إذا كنت تشعر أنك مصاب بفيروس كورونا، يمكنك التحقق من أعراضك باستخدام هذا الرابط  •

•  إذا كنت تشعر بالمرض فالزم المنزل واتصل بطبيبك أو بمركز رعاية عاجلة عبر الهاتف

التزم بالتباعد االجتماعي وارتِد قناًعا للوجه إذا كنت لم تتلق اللقاح بعد أو ستخالط   •	

أفراًدا من األصدقاء والعائلة لم يتلقوا اللقاح بعد 

•  تعرف على كيفية تقوية جهازك المناعي هنا

•  تأكد من حصول الصيدلية المحلية وشركة التأمين وطبيب الرعاية األولية على أحدث معلوماتك

الصحة النفسية
 قد تشعرك فكرة العودة إلى الوضع الطبيعي باالرتباك وتزيد القلق لديك. من المهم أن تحافظ على صحتك النفسية. 

إليك بعض الموارد التي يمكنها مساعدتك. 

•  أيًضا، تواصل مع المعالج النفسي لمعرفة ما إذا كان على استعداد لعقد جلسة عبر الهاتف أو افتراضًيا 

الطعام والتغذية
بنوك الطعام: احصل على قائمة ببنوك الطعام الموجودة في مقاطعتك هنا   •

تفقد مواقع التواصل االجتماعي بحًثا عن بنوك الطعام "المتنقلة" أو المنظمات التي تقدم الطعام أو السلع األخرى   •
أثناء هذه األزمة

 Wholeو Walmart هل تشعر بالقلق من الذهاب بنفسك إلى متجر البقالة؟ تقدم معظم متاجر البقالة مثل  •
Foods وAcme وTarget وShoprite خدمة التوصيل إلى رصيف االستالم أو المنزل. تحقق من 

المواقع اإللكترونية لهذه المتاجر لمعرفة المزيد من المعلومات. 
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إذا كنت ترغب في تلقي رسائل نصية بالتحديثات والتنبيهات المتعلقة بمرض كوفيد-19، 
 فيرجى إرسال "NJCOVID" إلى الرقم 211-898 أو زيارة الموقع اإللكتروني 

www.covid19.nj.gov

النقل
بالرغم من استمرار عمل وسائل النقل العام، يجب توخي الحذر أثناء استخدامها بسبب مخالطة اآلخرين.   •

احرص دوًما على ارتداء غطاًء للوجه 

تحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم تعديل جدول وسيلة النقل  •

فيما يلي بعض وسائل النقل البديلة التي يمكنك استخدامها لتقليل المخاطر:  •
Uber o

Lyft o
االستعانة بأحد المعارف ممن لديه سيارة خاصة لنقلك يمثل خياًرا  	o

أفضل من وسائل النقل العام.

https://self.covid19.nj.gov/
https://www.cnn.com/2020/03/25/health/immunity-diet-food-coronavirus-drayer-wellness/index.html
https://www.nj.gov/dcf/news/publications/Hotlines-for-kids-COVID.pdf
https://www.nj211.org/resource-search/taxonomy/BD-1800.2000/_/1


المساعدة المالية 
إعانة البطالة: إذا فقدت وظيفتك بسبب جائحة كوفيد-19، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة.   •

راتب برنامج المعيشة المستقلة )ILP(: ستستمر في استالم راتبك الشهري على بطاقة Q-Card خالل جائحة   •
كوفيد-19.

التحفيز الفيدرالي أو مدفوعات معالجة اآلثار  •
•  استرداد الضرائب: إذا كنت قد دفعت ضرائبك، يمكنك التحقق من حالة استرداد أموالك المدفوعة.

قروض الطالب  •
معلومات أخرى: اتصل بالمصرف الذي تتعامل معه لمعرفة كيفية استجابته لجائحة كوفيد-19 من حيث   •

ساعات عمل ومواقع الفروع.
مالحظة: معظم المصارف مفتوحة اآلن لزيارات العمالء ومعالجة الودائع واستبدال البطاقات والحسابات/المعامالت األخرى. 

التوظيف
إذا فقدت وظيفتك أو تم تخفيض ساعات عملك نتيجة لجائحة كوفيد-19. تحتاج الشركات عبر نيو جيرسي إلى آالف 

العمال للتعيين الفوري. تعرف على المزيد عن الجهات التي لديها وظائف متاحة في مجتمعك 
إذا كانت لديك سيارة، يمكنك أن تجد عماًل لدى شركات توصيل الطلبات هذه:  •

Doordash  o
Uber Eats o

التكنولوجيا
ال تزال ظروف وباء كوفيد-19 المستمرة تمنع البعض منا من الحفاظ على العديد من العالقات 

الشخصية. تعتمد القدرة على االستفادة من التكنولوجيا في الحفاظ على هذه العالقات على الوصول 
إلى األجهزة وتوافر اإلنترنت

العالقات االجتماعية
ال يزال االتصال االفتراضي ضرورًيا بالنسبة لبعض األشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. إليك بعض التطبيقات والطرق 

التي يمكنك من خاللها البقاء على اتصال بأحبائك إلى أن تصبح الظروف مواتية للقائهم بأمان وجًها لوجه: 
موقع TikTok: بإمكانك قضاء وقت في التواصل المِرح مع أحبائك من خالل المشاركة في العديد من التحديات   •

الموجودة اآلن على مواقع التواصل االجتماعي. 
أداة Netflix Party: بإمكانك الدردشة مع أصدقائك أثناء مشاهدة عرض أو فيلم.  •

مجموعات Facebook: تواصل مع مجموعات الرعاية البديلة األخرى أو ابحث عن مجموعات لها نفس   •
اهتماماتك. 

 Google Hangouts أو Zoom :شارك أصدقائك في إعداد وجبتك أو زاول عملك أو حتى أقم حفلة عبر  •	
.Google Duo أو

التعليم
إذا كنت مشترًكا في NJFC Scholars Program وكنت معرًضا لخطر فقدان السكن بسبب إغالق   •

.embrella مدرستك ، فاتصل على منظمة
إذا لم تكن طالًبا في NJFC وكنت معرًضا لخطر فقدان السكن بسبب إغالق مدرستك فاتصل على منظمة   •

Together We Rise للحصول على المساعدة.
تقدم U-Haul خدمة التخزين المجاني لمدة 30 يوًما لطالب الجامعات الذين فقدوا المسكن بسبب جائحة   •

فيروس كورونا
•  صندوق Scholly إلغاثة الطالب يقدم ما يصل إلى 200 دوالر أمريكي لألشخاص المحتاجين أثناء هذه 

األزمة غير المسبوقة
منظمة One Simple Wish تمنح أجهزة كمبيوتر محمولة للشباب الملتحقين حالًيا بالرعاية البديلة أو الذين   •

كانوا ملتحقين بها في السابق.
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 Grubhub o
Amazon Flex o

Instacart o
Shipt o

للحصول على معلومات مباشرة وتحديثات يومية عن مرض كوفيد-19 من والية نيوجيرسي، 
يمكنكم متابعة الحاكم فيل ميرفي )Phil Murphy( على مواقع التواصل االجتماعي. يقدم 

.Facebook سيادته إحاطة يومية عبر صفحته على

https://myunemployment.nj.gov/labor/myunemployment/covidinstructions.shtml
https://myunemployment.nj.gov/labor/myunemployment/covidinstructions.shtml
https://engage.youth.gov/resources/economic-impact-payments-covid-19-basics
https://www.state.nj.us/treasury/taxation/checkrefundstatus.shtml
https://www.state.nj.us/treasury/taxation/checkrefundstatus.shtml
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/what-you-need-to-know-about-student-loans-and-coronavirus-pandemic/
https://jobs.covid19.nj.gov/
https://www.doordash.com/dasher/signup/?utm_source=dx_signup_midtile_cx_home
https://www.uber.com/a/signup/drive/deliver/?utm_source=Bing_Brand&utm_campaign=search-bing-brand_1_-99_us-national_e_txt_acq_cpc_en-us_ubereats_kwd-76484955649545:loc-4113_76484902178031_1223756708524655_e_c&cid=333551103&adg_id=1223756708524655&fi_id=7834055712138&match=e&net=o&dev=c&dev_m=&cre=76484902178031&kwid=kwd-76484955649545:loc-4113&kw=ubereats&placement=&tar=&utm_source=Bing_Brand&utm_campaign=search-bing-brand_1_-99_us-national_e_txt_acq_cpc_en-us_ubereats_kwd-76484955649545:loc-4113__1223756708524655_e_c&campaign_id=333551103&adg_id=1223756708524655&fi_id=7834055712138&match=e&net=o&dev=c&dev_m=&ad_id=&cre=&kwid=kwd-76484955649545:loc-4113&kw=ubereats&placement=&tar=&&msclkid=9b588462c92a13902fc2da196219d1a6&gclid=CMHAtcyotugCFQvnswodFIUEvw&gclsrc=ds
https://www.netflixparty.com/
https://www.netflixparty.com/
https://hangouts.google.com/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://duo.google.com/about/
https://www.embrella.org/
https://www.togetherwerise.org/help-displaced-students/
https://www.togetherwerise.org/help-displaced-students/
https://myscholly.com/relief/
https://myscholly.com/relief/
https://www.onesimplewish.org/covid19
https://www.onesimplewish.org/covid19
https://driver.grubhub.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=grubhub&utm_content=drvr1&utm_campaign=sem_sitelink_diner&msclkid=89e14ddbe21615981ee313a0494d227e&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Establish%20%7C%20All%20%7C%20Brand&utm_term=grubhub&utm_content=GrubHub%20-%20HV&gclid=CMuo9t2otugCFX4GiAkdiRUEsw&gclsrc=ds
https://flex.amazon.com/
https://www.instacart.com/
https://www.shipt.com/

