
City of Cambridge 

 

 (19فيروس الكورونا ) COVID-19خدمات المدينة التي تأثرت بسبب 

والحفاظ على مجتمعنا ( 19فيروس الكورونا ) COVID-19خالل هذه األزمة الصحية العامة، تلتزم المدينة بخفض انتشار مرض 

 . بأعلى مستوى صحة وأمان ممكن

 العاملة /جدول الخدمات المفتوحة 

نرجو منك وضع صناديق المخلفات العضوية خارج . فات العضوية يعمل وفق الجدولما يزال جمع القمامة والمخل -

 .منزلك مع جمع القمامة العادية

 .ما تزال إعادة التدوير تعمل وفق الجدول -

ي والجري لكن من بالغ األهمية أن تحافظ عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل  -
هات مفتوحة للمش  ز ما تزال المنت 

ز اآلخرين ل  . لحد من انتشار الجراثيمبينك وبي 

 الملغاة حتى إشعار آخر   /الخدمات المغلقة 

 .جميع مكاتب مدينة كامبريدج و جميع برامج المدينة وفعالياتها -

 .جميع مكتبات مدينة كامبريدج -

o  يستطيع السكان الذين يحملون بطاقةCambridge Public Library  (مكتبة كامبريدج العامة  )

رقمية مثل الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية والمجالت والجرائد والموسيقى  الوصول إلى الخدمات ال

 -واألفالم باستخدام جهاز حاسوب أو جهاز الموبايل على الرابط التالي 

www.cambridgema.gov/cpl/eLibrary 

 .لسلة وكرة المضرب ومالعب األطفال في المدينةجميع أماكن اللعب ومالعب كرة ا -

المركز  ) Multi-Service Centerو( مركز التعليم المجتمعي) Community Learning Centerو -

 (. متعدد الخدمات

-  

مجلس التقدم في   /مجالس رعاية الكبار ) Cambridge Senior Centers / Council on Agingو -

 (. العمر

 (. مركز ترفيه النصب التذكار للحرب) War Memorial Recreation Centerو -

 (.مركز إعادة التدوير في كامبريدج) Cambridge Recycling Centerو -

 . ال يُطلب منكم إجراء أي عمليات دفع عن عداد موقف السيارات -
 31المقرر أن تنتهي في يوم ) 2019يمكن متابعة استخدام رخص توقف الزوار والسكان الممنوحة عام  -

 . حتى إشعار آخر( 2020مارس /آذار

 خدمات أخرى

 .مايو/أُجلت بداية تنظيف الشوارع حتى تاريخ األول من أيار -

يُطلب من الزوار المحافظة على مسافة ست خطوات على   -تظل أبواب مقبرة كامبريدج مفتوحة مع بعض القيود  -

تي تُجرى قرب القبر بسبب الضوابط سوف تُغلق البوابات خالل المراسم ال. األقل بينهم وبين الناس اآلخرين

 .شخصاً أو أكثر 25التوجيهية للوالية فيما يتعلق بالتجمعات البالغة  

 

https://www.cambridgema.gov/cpl/eLibrary

