
احصل على ما تحتاجھ من الخدمات وأنت في منزلك لتظل بأمان خالل  
 19-جائحة كوفید

 
ترغب مدینة نیویورك في ضمان حصولك على دعم وخدمات مجانیة خالل ھذا الوقت العصیب لذا توفر عدة أشكال من المساعدة،  

 وفیما یلي قائمة بالموارد المتاحة.

انقر ھنا للحصول على قائمة بالموارد  باإلضافة إلى ذلك، توفر إدارة الصحة في المدینة الموارد المتاحة المدرجة حسب الحي.
 .حسب الحي 19-المتاحة لمكافحة كوفید

 
 

 المساعدات المجانیة لكبار سكان نیویورك:
 

 المساعدات الغذائیة 
 

لجمیع سكان نیویورك، وقد یكون بعضھم  إذا كنت قلقًا بشأن قدرتك على الحصول على الطعام، تتوفر وجبات سریعة مجانیة 
 مؤھالً للحصول على خدمة توصیل إلى المنازل.

 ة المزید من المعلومات لمعرف 311أو االتصال بالرقم  الموقع اإللكتروني الخاص بالمساعدات الغذائیةیُرجى زیارة   •
 
 الصحة والسالمة 
 

 الشعور بالتوتر أو اإلرھاق أو الحزن أو القلق أو الخوف. 19-: من الشائع خالل فترة تفشي كوفید دعم الصحة النفسیة

 NYC Wellیرجى زیارة موقع للمساعدة في التأقلم مع الوضع،  •
إذا شعرت بتفاقم أعراض التوتر أو القلق، یمكنك التحدث مع أحد االستشاریین على مدار الساعة طوال أیام األسبوع عن   •

" في رسالة نصیة إلى WELL) أو بإرسال كلمة " NYC-WELL (9355-692-888-1-888-1طریق االتصال بالرقم 
65173 

 كامل بشأن خدمات الصحة النفسیة المجانیة التي یمكن لسكان نیویورك االستفادة منھا خالل إقامتھم في المنزل دلیل •

باألمان في منزلك، أو كنت تتعرض للضغط أو التخویف أو الترھیب من أي شخص، یمكنك : إذا كنت ال تشعر األمان في البیت
 االتصال بما یلي:

من الساعة التاسعة صباًحا حتى   3103-442-212-1مركز الموارد بإدارة شؤون المسنین في مدینة نیویورك على الرقم  •
 الساعة الخامسة مساءً 

-621-800-1: على الرقم Safe Horizonساعة وتدیره مؤسسة  24لى مدار الخط الساخن لمدینة نیویورك الذي یعمل ع •
 في جمیع األوقات األخرى 4673

 911في حال تعرضك لحالة طارئة، فعلیك االتصال بالرقم  •

(كبسولة) التي   Capsuleللحصول على خدمة توصیل األدویة الموصوفة إلى المنزل، یمكنك االتصال بصیدلیة   توصیل األدویة:
، فستكون  Capsuleخدمات توصیل مجانیة في نفس یوم الطلب على مدار جمیع أیام األسبوع. إذا قررت االتصال بصیدلیة  تقدم

خدمة توصیل مجانیة لألدویة   Capsuleھي المسؤولة، ولیست المدینة، عن توصیل الوصفات الطبیة المطلوبة. وتقدم صیدلیة 
، مثلما تتعامل مع أي صیدلیة أخرى. یمكن التواصل لدواء التي ال یغطیھا تأمینكستتحمل أنت تكالیف االموصوفة إلى المنزل، و

 ).646( 362-3092على الرقم  Capsuleمع صیدلیة 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home


للحصول على خدمة توصیل المستلزمات الطبیة إلى المنزل (مثل العصي، وأجھزة المشي، والقسطرة،  المستلزمات الطبیة:
) CPAPومستلزمات العنایة بالجروح، وأجھزة ضغط مجرى الھواء اإلیجابي المستمر (وسراویل داخلیة / حفاضات للكبار، 

، حیث تقدم خدمة توصیل Tomorrow Healthوغیرھا من مستلزمات الجھاز التنفسي، وما إلى ذلك)، یمكنك االتصال بمؤسسة  
. إذا قررت االتصال لتي ال یغطیھا تأمینك وستتحمل أنت تكالیف المستلزمات الطبیة ا مجانیة للمستلزمات الطبیة إلى المنزل،

، فستكون ھي المسؤولة، ولیست المدینة، عن توصیل المستلزمات الطبیة المطلوبة. یمكنك  Tomorrow Healthبمؤسسة 
 . 4344-402-844 االتصال بالمؤسسة على

: ھل تساورك الحیرة في اختیار الخطة التي تناسبك؟ یمكنك الحصول على دعم مجاني من برنامج  المساعدة في الرعایة الطبیة
 عدات. معلومات التأمین الصحي واالستشارات والمسا

: خالل ھذه الفترة العصیبة، یتوفر متطوعون لالتصال بك واالطمئنان علیك. إذا كنت ترغب في الحصول على البقاء على اتصال
 ھذه الخدمة:

 على مزید من المعلومات للحصول 6469-244-212یمكنك االتصال بقسم التواصل مع المسنین على الرقم  •

 التمویل وحمایة المستھلك
 

سیحصل معظم كبار السن والمتقاعدین، باإلضافة إلى المستفیدین اآلخرین من   دفعة الحد من األثر االقتصادي (دفعة التحفیز):
 علیھ بشكل تلقائي.دوالر یحصلون  1200المزایا الفیدرالیة، على مبلغ بقیمة 

 
یمكنك الحصول على مساعدة في تقدیم الضرائب الخاصة بك مجانًا وأنت في منزلك في أمان.  :اإلعدادات الضریبیة المجانیة 

مختص متطوع تابع لبرنامج المساعدة التطوعیة في إعداد ضریبة  تشمل الخدمات إعداد إقرارات ضریبیة افتراضیة من قبل
الدخل / برنامج الخدمات االستشاریة لكبار السن المعتمد من مصلحة الضرائب األمریكیة وكذلك مساعدتك في تحضیرھا عبر 

 اإلنترنت. 
  

ت مؤھالً للحصول على مدفوعات التحفیز  . ومع ذلك، إذا كن2020یولیو  15تم تأجیل الموعد النھائي لتقدیم ضریبة الدخل إلى 
  ولكنك لن تحصل علیھا تلقائیًا، فیجب علیك تقدیم الضرائب الخاصة بك للحصول على مدفوعات التحفیز.

 
: ھل یساورك القلق بشأن شؤونك المالیة؟ ال علیك، فأنت لست بمفردك. یمكنك حجز موعد  استشارة مالیة مجانیة عبر الھاتف 

مكن أن یساعدك المستشار في فتح حساب مصرفي حتى تتمكن  للحصول على استشارات مالیة سریة تُقدم مجانًا عبر الھاتف، ی
من إجراء عملیات إیداع مباشرة، وإدارة التغییرات المفاجئة في میزانیة أو دخل أسرتك، والتواصل مع الدائنین، وغیر ذلك من 

 الخدمات.
 
" إرشادات بشأن عملیات االحتیال الشائعة والمسائل  نصائح حمایة المستھلكین من كبار السنتقدم "  :تجنب عملیات االحتیال 

 المالیة والجھات التي تلجأ إلیھا للحصول على مساعدة.
 

 دعم إضافي من الشباب لكبار السن 
 

 مغادرة  منك   یطلب  أو  یطردك  أن  العقار  لمالك  یمكن   ال   .مسمى  غیر  أجل  إلى  نیویورك   مدینة  في  اإلخالء  إجراءات  جمیع  تعلیق  تم
  أثناء  اإلیجار دفع في راالستمرا علیك یتوجب ولكن المنزل، في الصحي الحجر تحت لكونك أو 19-بكوفید إصابتك بسبب شقتك

 طبیة.  منشأة في وقت أي في وجودك أو الصحي للحجر خضوعك
 

إذا تلقیت إشعاًرا بفصل الكھرباء أو الغاز أو التدفئة،   .19-ال یمكن إغالق المرافق بسبب عدم سداد مدفوعات خالل جائحة كوفید
 فیمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة طارئة.

 
) SNAPبما في ذلك برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (، ء إقامتك في المنزلالتقدم بطلب للحصول على المزایا أثنایمكنك 

 ).CAوالمساعدة النقدیة (

https://aging.ny.gov/health-insurance-information-counseling-and-assistance-program-hiicap
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/older-adults.page
https://www1.nyc.gov/site/doi/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/energy-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/important-information-about-covid-19-and-your-hra-benefits.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/important-information-about-covid-19-and-your-hra-benefits.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/important-information-about-covid-19-and-your-hra-benefits.page


 
دوالر لتغطیة نفقات   900قد یكون سكان مدینة نیویورك ذوي الدخل المنخفض مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة تصل إلى  

 ألي صدیق أو فرد في عائلة منخفضة الدخل مقیمة في مدینة نیویورك.  الجنازة
 
 

 یجب على سكان نیویورك البقاء في منازلھم قدر اإلمكان.
الخروج للمھام األساسیة فقط. تشمل ھذه المھام العمل في شركة أساسیة، والحصول على مواد البقالة واإلمدادات، أو الحصول  

 على الرعایة الطبیة الالزمة. 
 

  ، علیك المحافظة على مسافة ستة أقدام على األقل بینك وبین اآلخرین، وارتداء كمامة، إذا كان یجب علیك الخروج من المنزل
ثانیة في كل مرة، أو استخدام مطھر للیدین یحتوي    20ك غسل یدیك بالصابون والماء على الدوام، لمدة ال تقل عن یلعكما ینبغي 

 على الكحول.
 
 إلیك بعض النصائح حول كیفیة استخدام الكمامات بأمان: 
 

  أبریل) لغات أخرى: PDF ،27( األسئلة الشائعة حول الكمامات

Español | Русский | 繁體中文 | 简体中文 | Kreyòl 
ayisyen | 한국어 | বাংলা | Italiano| Polski | العربیة | Français | فارسى | اردو | "ִײדיש | ελληνικά | ע
िह�ी | 日本 | ברית

語 | नेपाली | Português | ਪੰਜਾਬੀ(India) | ਪੰਜਾਬੀ(Pakistan) | Tagalog | ไทย | བོད་ཡགི | Tiếng Việt 

 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ch.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-sc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ko.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-fr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-fa.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-gr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-he.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-he.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-hi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-jp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-jp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ne.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-pt.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-pbi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-pbp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-tg.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-th.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-tb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-vi.pdf

