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شتاء 21-2020

رسالة
مدير املدينة
ٍ
بأوقات ملیئة
من ّر حال ًیا
بالتحدیات ،وأنا فخور للغایة
باستجابة مجتمعنا خالل هذا
الوباء غیر املسبوق .لقد كان
المتثالكم إلرشادات الصحة
العامة الفضل األكرب يف أن يظل معدل الحاالت اإلیجابیة يف
كامربیدج من بین أقل املعدالت يف الكومنولث طوال فرتة
الصیف وحتى الخریف .ال یسعني إال التأكید بشدة عىل
أهمیة ارتداء غطاء الوجه يف األماكن العامة ،والحرص عىل
التباعد الجسدي ،وغسل الیدین أو تعقیمهام بشكل متكرر.
مهم من اإلسرتاتیجیة
تعترب هذه اإلجراءات البسیطة جز ًءا ً
املتّبعة للمساعدة يف إبطاء انتشار فريوس كورونا املستجد
( )19-COVIDإىل أن یتوفر لقاح أو عالج.
أود أن أتوجه بالشكر إىل قسم الصحة العامة لدینا ،وفریق
الخرباء االستشاري املسؤول عن فريوس كورونا املستجد
( )19-COVIDيف املدینة ،وجمیع موظفي املدینة الذین
عملوا عىل دعم استجابة كامربیدج للوباء .كام أنني ممنت أیضاً
للعمدة ،ومجلس املدینة عىل جهودهم ،ومنارصتهم ملجهوداتنا،
وتعاونهم طوال فرتة هذا الوباء.
نواصل الرتكیز عىل املبادرات لدعم األفراد ،واألُرس ،والرشكات
الصغیرة التي تعاين من ضائقة مالیة؛ وذلك من خالل توفیر
اختبار فیروس كورونا املستجد مجانًا ،ودعم السكان الذین
یعانون من الترشد ،وحامیة سالمة العامل واملقیمین.

نصائح لالحتفال مبوسم عطلة صحي
فريوس كورونا املستجد ال يزال معنا.
ملنع االنتشار ،تذكر األساسيات:

اغسل يديك ملدة  20ثانية.

اعنت بنفسك جي ًدا يا كامربيدج!
مع حلول موسم العطالت ،إليك بعض النصائح املفيدة من
إدارة الصحة العامة يف كامربيدج ،وإدارة الصحة العامة يف
ماساتشوستس حول كيفية إبطاء انتشار فريوس كورونا املستجد،
وحامية نفسك وأحبائك .وأنت تخطط مع أرستك الحتفاالت
األعياد ،يرجى مراعاة هذه االحتياطات الرضورية ملكافحة
الجائحة:
•حدد موعداً لتلقي حقنة األنفلونزا (اللقاح) .بينام يوىص دامئًا
بلقاح األنفلونزا ،تزيد أهميته بشكل خاص هذا العام .يحد
منع انتشار األنفلونزا الحاجة إىل املواعيد الطبية واالستشفاء
املتعلق باألنفلونزا ،مام يوفر املوارد ملساعدة األشخاص
املصابني بفريوس كورونا املستجد .ميكنك تحديد موعد
للحصول عىل لقاح األنفلونزا مع مقدم الرعاية الصحية أو
الصيدلية املحلية.

وإنني أقدّر كل ما تم إجراؤه يف األشهر األخرية لضامن توفیر
املسكن للمستأجرين يف مجتمعنا .غري أنّه ،بكل أسف،
لن یختفي الكثیر من تبِعات التحدیات املتعلقة باإلسكان
والتحدیات االقتصادیة املتعلقة باإلسكان ،أو الناتجة عن
فیروس كورونا املستجد بصورة كاملة حتى نهایة الوباء
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تدرب عىل التباعد الجسدي.

ارت ِد قنا ًعا أو غطا ًء للوجه.

•األشخاص املصابون أو املعرضون لفريوس كورونا املستجد ،أو
الذين ظهرت عليهم أعراض فريوس كورونا املستجد ،عليهم
البقاء يف املنزل .ال ينبغي عليهم حضور التجمعات الشخصية.
•يزيد السفر يف العطالت من فرص اإلصابة بفريوس كورونا
املستجد وانتشاره .وعىل الرغم من أنه قرار صعب وشخيص،
فالبقاء يف املنزل وتجنب السفر هو أفضل طريقة لحامية
نفسك وحامية اآلخرين.
•إذا كنت تخطط للسفر ،ففكر يف عدد ومعدل حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا املستجد يف املنطقة التي تنوي زيارتها .إذا
كنت مساف ًرا إىل والية أخرى ،فعليك مبراجعة أوامر السفر
لتلك الوالية ،وكذلك متطلبات ماساتشوستس عند العودة.

يتبع يف الصفحة 2
الشتاء
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
نصائح و
ﺑﺄوﻗﺎت ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،وأﻧﺎ تذكري
اتﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء
ﻓﺨﻮرﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ﻧﻤﺮ ﺣﺎﻟﯿًﺎ
ّ
ٍ
5-4اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ أن ﻛﺎن ﻣﻌﺪل
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻻﻣﺘﺜﺎﻟﻜﻢ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ
الصفحات

اﻟﺤﺎﻻت اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﻞ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺼﯿﻒ
وﺣﺘﻰ اﻟﺨﺮﯾﻒ .ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻪ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ارﺗﺪاء ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي ،وﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ أو ﺗﻌﻘﯿﻤﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤّﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺑﻄﺎء
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ) (COVID-19إﻟﻰ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﻘﺎح أو ﻋﻼج.
أود أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ ،وﻓﺮﯾﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ) (COVID-19ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺬﯾﻦ
ً
أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﺪة ،وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج ﻟﻠﻮﺑﺎء .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﻣﻤﺘﻦ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ،وﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﺠﻬﻮداﺗﻨﺎ ،وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء.

ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻓﺮادُ ،
واﻷﺳﺮ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻣﺠﺎ ًﻧﺎ،

تعاون بني املدينة
والرشكات املحلية
يف تناول الطعام يف
الهواء الطلق هذا
الشتاء
الصفحة 3

وقف اإلخالء وحامية
املستأجر
الصفحة 2

رسالة مدير املدينة تتمة ملا يف الغالف

وتحقیق االنتعاش االقتصادي الكامل .وإن لهذه اآلثار تبعاتها عىل كل من
املالّك واملستأجرین عىل حد سواء.
أود أن أُذكّركم بأ ّن قرار املدینة بشأن وقف تنفیذ اإلخالء والدخول غیر
الرضوري من قبل ماليك العقارات ووكالئهم يف الوحدات السكنیة املأهولة ال
یزال ساري املفعول ،وأن قانون حقوق املستأجر واملوارد لعام  2020الخاص
باملدینة یتطلب اآلن من أصحاب العقارات توفیر مواد عن الحقوق األساسیة
للمستأجر ،فضالً عن املوارد التي تشمل قامئة املنظامت والهیئات التي من
شأنها أن تساعد املستأجرین .یتم تقدیم العدید من برامج املساعدة املالیة
من خالل املدینة والوالیة ،والتي قد تساعد املستأجرین يف منع أو
معالجة متأخرات اإلیجار .یمكن أن تساهم هذه الربامج يف أن یظل مجتمع
كامربیدج
مستق ًرا ،وحیویًا ،ومتنو ًعا.
وإنّني أوصیكم بشدة بالبقاء عىل اطّالع ،والتع ّرف عىل برامجنا ،ودعم
االستجابة املستمرة من خالل املوقع اإللكرتوين Cambridgema.gov/
.COVID19

وقف اإلخالء و حامية املستأجر

عىل الرغم من انتهاء صالحية وقف اإلخالء الحكومي
يف  17أكتوبر  ،2020إال أن أمر الطوارئ املؤقت ملدينة
كامربيدج بشأن إنفاذ اإلخالء والدخول غري الرضوري
ملاليك العقارات ووكالئهم إىل الوحدات السكنية
املشغولة يظل ساري املفعول حتى إشعار آخر .يحظر
هذا األمر ،الصادر يف  3أبريل  ،2020واملعدل يف 23
يوليو  ،2020عىل ماليك العقارات فرض أو تنفيذ أحكام
اإلنفاذ لحيازة وحدات مشغولة تم الحصول عليها يف قضية إخالء أمام إحدى املحاكم .وهذا يعني أنه ال
يجوز إخالء املستأجرين قرسا ً من الوحدات املشغولة .تعرف عىل املزيد عىل املوقع Cambridgema.gov/
.housing/covid19
إضافة إىل ذلك ،فقد سنت املدينة مؤخ ًرا قانون حقوق املستأجرين واملوارد لعام  ،2020الفصل  8.71من
قانون بلدية كامربيدج ،والذي يتطلب من أصحاب العقارات توفري املواد التي أعدتها مدينة كامربيدج ،والتي
تتضمن معلومات عن حقوق املستأجرين واملوارد األساسية ،واملنظامت التي قد تساعد املستأجرين .يتطلب
القانون من أصحاب العقارات أو أصحاب الرهن توفري املواد يف حالة تقديم أي إشعار باإلنهاء أو إشعار
بعدم التجديد أو انتهاء الصالحية .تعرف عىل املزيد عىل املوقع .Cambridgema.gov/tenantrights
للمساعدة يف مخاوف اإلسكان أو اإلحاالت إىل خدمات املدينة واملجتمع اإلضافية ،اتصل مبركز الخدمات
املتعددة باملدينة عىل الرقم  ،617-349-6340أو منسق اإلسكان باملدينة عىل الرقم  ،617-349-6337أو عىل
املوقع اإللكرتوين .mpensak@Cambridgema.gov

نصائح لالحتفال مبوسم عطلة صحي تتمة ملا يف الغالف

•التجمعات الداخلية تحمل مخاطر أكرث من الفعاليات الخارجية .اللقاءات الداخلية األكرب
عددًا أشد خطورة من تلك التي تضم عددًا أقل من األشخاص ،واالجتامعات األقرص زمناً أكرث
أمانًا من االجتامعات الطويلة .ميكنك تقليل املخاطر بقرص التجمعات الداخلية عىل األشخاص
الذين تعيش معهم فقط ،أو عىل مجموعة صغرية تتواصل معها بانتظام .إذا زاركم ضيوف،
فال تنس فتح النوافذ لتحسني التهوية ،وارتداء قناع عند إعداد الطعام أو تقدميه ،وتشجيع
الجميع عىل ارتداء األقنعة ومامرسة التباعد الجسدي .ملزيد من النصائح ،راجع Mass.gov/
.19-news/thanksgiving-during-covid
•األشخاص األكرث عرضة لإلصابة مبرض خطري ناجم عن فريوس كورونا املستجد ،ومنهم
كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أساسية (مثل أمراض القلب ،ومرض
االنسداد الرئوي املزمن ،ومرض السكري) ،يجب عليهم ،بأفضل ما يستطيعون ،تجنب
التجمعات الشخصية مع من هم خارج نطاق منازلهم .إن كان البد من التجمع ،يجب اختيار
هؤالء األفراد إعدادات منخفضة املخاطر.

الصورةKyle Klein Photography :

جنب هذه األنشطة
•تجنب مشاركة الطعام والرشاب.
•تجنب املصافحة واملعانقة .مارس التلويح والتحية اللفظية لآلخرين بدالً من ذلك.
•تجنب الغناء ،والرقص ،والرصاخ .تزيد هذه األنشطة من فرص إصابتك بفريوس كورونا املستجد ،عن
طريق القطرات الناتجة من هواء الزفري.

•كن مبد ًعا يف الحفاظ عىل بعض تقاليد عطلتك .قم بإعداد الوصفات العائلية املفضلة لديك،
ومارس ميزة «التوصيل بدون اتصال» للحلويات محلية الصنع للعائلة ،واألصدقاء ،و /أو
الجريان املحليني،
أرسل الهدايا وافتحوها م ًعا افرتاضياً .تزيني منزلك ،واملشاركة يف االحتفاالت الدينية بصورة
افرتاضية ،ومشاهدة األفالم ذات الطابع الخاص بالعطلة يف املنزل ،وإرسال بطاقات العطالت،
واستضافة حفل عشاء افرتايض؛ هي طرق أخرى تجعلك احتفال ًيا وآم ًنا
خالل فرتة وجود فريوس كورونا املستجد.
•تذكر أن تكون مهذبًا وصبو ًرا .كثري من الناس يشعرون
بالتعب واإلجهاد من الجائحة املستمرة ،لكننا جمي ًعا يف هذا م ًعا ،ومع قليل من الدماثة
و ُحسن األخالق ميكننا امل ُيض عىل طول الطريق.

ميكن أن يكون موسم األعياد مرهقًا حتى بدون جائحة .إذا كنت تشعر باإلحباط ،شارك مشاعرك مع
صديق موثوق به أو مع أحد أفراد األرسة .إذا أثر الضيق عىل حياتك اليومية لعدة أيام أو أسابيع ،فتحدث
إىل استشاري ،أو طبيب ،أو عضو يف مجتمعك الديني.

 CityView Winter 2020-21

تعاون بني املدينة والرشكات املحلية
يف تناول الطعام يف الهواء الطلق هذا الشتاء

خالل األسابيع القليلة املاضية ،عمل موظفو املدينة عن كثب مع ممثلني من جمعيات األعامل يف
كامربيدج ومجتمع املطاعم املحيل للتخطيط ملا ستبدو عليه تجربة تناول الطعام يف الهواء الطلق
خالل أشهر الشتاء .يتضمن ذلك التخطيط لعمليات الطقس الشتوي وإيجاد الفرص لجعل تجربة
تناول الطعام آمنة ،ومريحة ،وممتعة قدر اإلمكان.
يف أكتوبر املايض ،أعلنت املدينة عن برنامج سداد تكلفة سخانات الفناء ،للمساعدة يف تعويض
هذه التكلفة اإلضافية للمطاعم ،وتوسيع نطاق تناول الطعام يف الهواء الطلق عندما يصبح الجو
أكرث برودة .من خالل الربنامج الجديد ،سيتم تعويض املطاعم مبا يصل إىل  250.00دوال ًرا أمريكيًا
لكل سخان فناء محمول ،بحد أقىص خمس سخانات فناء لكل رشكة.
قال السيد لويس إيه ديباسكوال ،مدير مدينة كامربيدج" :أود أن أشكر إدارات وموظفي املدينة،
ومجلس املدينة ،وجمعيات األعامل املحلية ،ومطاعمنا عىل تعاونهم وعملهم الجاد للمساعدة
يف متديد موسم تناول الطعام يف الهواء الطلق بأمان خالل جائحة " ."19-COVIDيعترب برنامج
تدفئة الفناء الخارجي أحد املبادرات العديدة التي نعمل عليها ملساعدة املطاعم عىل تعويض
النفقات اإلضافية وتوسيع عمليات تناول الطعام يف الهواء الطلق".
قال العمدة السيد سمبل صديقي" :يجب أن نفعل كل ما يف وسعنا ملساعدة مطاعمنا عىل
تخفيف تكاليف التشغيل ،مع استمرارها يف تقديم الطعام يف الهواء الطلق خالل األشهر الباردة".
"أود أن أشكر نائبة العمدة ،السيدة مالون ،عىل قيادتها واستمرارها يف أن تكون منارصة قوية
ملجتمع األعامل لدينا ،ومجلس املدينة عىل التزامهم بضامن حصول أعاملنا الصغرية عىل ما
تحتاجه خالل هذا الوقت الصعب".
بالنسبة للمطاعم التي ترغب يف إغالق تناول الطعام يف الهواء الطلق خالل أشهر الشتاء ،ستواصل
إدارة املرور ومواقف السيارات يف املدينة إتاحة الفرصة لحجب مناطق وقوف السيارات إلخراجها
وتسليمها.

ميكن للمقيمني أيضً ا االستمرار يف دعم مطعمهم املحيل املفضل من خالل املشاركة يف حملة
" ."Pick It Up، Cambridgeتهدف هذه الحملة إىل إعالم املستفيدين بأنه ميكنهم توفري
األموال عىل املطاعم بنسبة تصل إىل  %25لكل طلب عن طريق االتصال بهم مبارشة واستالم
الطلبات .ميكن أن تساعد هذه الخطوة البسيطة يف ضامن حصول املطاعم عىل املعاملة
بالكامل .ميكن أن يكلف اختيار أو طلب االستالم عرب تطبيقات التوصيل املطاعم جز ًءا كب ًريا من
الطلب .ملزيد من املعلومات أو للمشاركة يف برنامج سداد تكلفة سخانات الفناء ،اتصل بالسيد
مات نيلسون ،مساعد مدير املدينة ،عىل الرقم  617-349-4266أو من خالل الربيد اإللكرتوين
.mnelson@Cambridgema.gov

إعادة التدوير وتحديث نفايات الفناء

يف  2نوفمرب ،بدأ مقاول جديد يف جمع نفايات الرصيف وإعادة التدوير .التغيري الوحيد الذي قد تواجهه
هو أن الجمع قد يحدث قبل ساعات قليلة أو الحقًا يف يوم الجمع .فيام ييل أفضل املامرسات املقرتحة
للمساعدة يف إزالة النفايات بطريقة صحية وفعالة:
ساعات الجمع :ضع حاويات النفايات عند الرصيف بعد الساعة  6مسا ًء ،يف الليلة التي تسبق
الجمع ،أو بحلول الساعة  7صبا ًحا يف يوم الجمع .يتم االستالم من الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة 4
مسا ًء .إذا فاتتك عملية الجمع ،فريجى اإلبالغ عن ذلك بعد الساعة  4مسا ًء عىل املوقع اإللكرتوين:
 .311/Cambridgema.govيجب إزالة العربات والحاويات من الرصيف بحلول الساعة  6مسا ًء يف
يوم الجمع.
قسم الورق املقوى للمساعدة يف جعله أكرث قابلية لإلدارة.
الورق املقوىّ :
إذا كان لديك ورق مقوى ال تتسع له عربة التسوق ،فقم بإدخاله داخل صندوق أكرب وضعه بجوار
عربة إعادة التدوير.
نفايات الفناء :األوراق املرتوكة يف الشوارع تدخل يف مصارف مياه األمطار .مبجرد الوصول إىل نظام
الرصف ،يتم إطالق الفوسفور والنيرتوجني ،مام يؤدي إىل تلويث نهر تشارلز أو .Alewife Brook
ساعدنا يف الحفاظ عىل نظافة شوارعنا وممراتنا املائية من خالل جمع جميع األوراق واألغصان والفروع
عىل األرصفة والطرقات واملناطق األخرى املجاورة ملمتلكاتك.
تعرف عىل املزيد حول ما هو مقبول يف إعادة التدوير ،أو طلب مستلزمات إعادة التدوير ،أو التسجيل
يف النرشة اإلخبارية الخاصة بإعادة التدوير عىل املوقع اإللكرتوين .Cambridgema.gov/recycle
قم بتنزيل تطبيق « »Zero Waste Cambridgeأو قم بزيارة Cambridgema.gov/subscribe
للتسجيل يف جمع النفايات األسبوعي أو التذكري بتنظيف الشوارع.
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نصائح وتذكريات الطقس الشتوي

مع حلول فصل الشتاء علينا ،يرجى مراجعة هذه التذكريات املفيدة للمقيمني وماليك العقارات .ستعمل املدينة كيميائيًا عىل معالجة جميع الشوارع الرئيسية يف غضون ثالث ساعات من بدء تساقط الثلوج ،وإبقائها
مجرفة خالل جميع مراحل العاصفة ،والعمل عىل تنظيف جميع الشوارع واألرصفة املجاورة ملمتلكات املدينة مبجرد انتهاء العاصفة .نقوم باستمرار بتقييم عمليات إزالة الجليد بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية
واالستثامر يف معدات جديدة وتقنيات صديقة للبيئة ،لجعل أرصفة املدينة وشوارعها آمنة وميكن املرور عليها لجميع املستخدمني.

تنظيف أحواض الصيد واملساعدة يف
تنظيف
صنابري الحريق

ما ميكنك القيام به

ميكنك مساعدة املجتمع بأكمله عن طريق الحفاظ عىل األرصفة وصنابري مياه الحرائق وأحواض
الصيد خالية من الجليد والثلج .للتذكري ،حسب قانون املدينة:
 âيتحمل مالكو العقارات مسؤولية إزالة الثلوج من األرصفة املجاورة ملمتلكاتهم أو أعاملهم
يف غضون  12ساعة بعد توقفها عن السقوط يف النهار وقبل الساعة الواحدة بعد الظهر،
عندما تسقط أثناء الليل .يجب أن يكون عرض املمرات عىل األرصفة من  3إىل  4أقدام
للسامح مبرور الكرايس املتحركة وعربات األطفال .يجب أن تقوم العقارات الركنية أيضً ا
بإخالء األرصفة من جميع الجوانب وإخالء املنحدرات عند ممرات عبور املشاة.

إخالء األرصفة
حتى الرصيف املكشوف
بعرض  3أقدام
عىل األقل

 âقم بإزالة أو إذابة كل الثلج يف غضون  6ساعات من وقت تشكله .جرف مبك ًرا ومتكر ًرا
وأزل أكرب قدر ممكن من الثلج والجليد قبل استخدام عامل التذويب .استخدم منتج مزيل
جليد مثل أسيتات الصوديوم ،أو أسيتات البوتاسيوم ،أو أسيتات الكالسيوم واملغنيسيوم
بدالً من امللح ألن امللح الزائد ميكن أن يكون ضا ًرا بالنباتات والحياة الربية وميكن أن
يتدفق يف املمرات املائية املحلية .بالنسبة للثلج الرطب أو املطر املتجمد ،ضع منتج مزيل
الجليد قبل أن يبدأ يف تساقط الثلوج ملنع الجليد من الرتابط مع الرصيف .إذا كنت بعيدًا
عن منزلك ،فال يزال من مسؤوليتك التأكد من أن أحد يقوم بإخالء األرصفة واملنحدرات
بجوار املمتلكات الخاصة بك .تبلغ غرامة عدم االمتثال لقانون تخليص أرصفة املدينة 50
دوالر أمرييك يف اليوم.

اإلبالغ عن املشكالت من خالل
COMMONWEALTH CONNECT
شاهد أرصفة املشاة ،ممرات الدراجات،
أو الشوارع التي تحتاج تطهري؟
يستغرق اإلبالغ عن مشكلة دقيقة واحدة فقط ويساعد يف جعل الشوارع
واألرصفة أكرث أمانًا.

قم بتنزيل التطبيق املجاين ألجهزة  iPhoneأو Android
أو زيارة:

Cambridgema.gov/commonwealthconnect
لإلبالغ عرب اإلنرتنت.

برنامج اإلعفاء من التخلص من الجليد واملساعدة يف التجريف
قد يتأهل السكان ذوو الدخل املنخفض من كبار السن أو من ذوي
اإلعاقة لربنامج اإلعفاء من التخلص من الجليد يف املدينة .ملزيد
من املعلومات ،اتصل مبجلس كامربيدج لكبار السن (Cambridge
( 6220-349-617 ،)Council on Agingصوت) أو 6050-349-617
(الهاتف النيص).
إذا مل تكن مؤهالً ،ميكن ملجلسكبار السن ( )Council on Agingتقديم
قامئة محدودة برشكات إزالة الثلوج املحرتفة والطالب الذين سيجرفون
مقابل رسوم يتم التفاوض عليها.
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تحديثات العاصفة
الثلجيةوقوف السيارات
ومعلومات
المادة

Cambridgema.gov/snow ،قم بزيارة مركز كامربيدج للثلوج
Cambridgema.gov/ ،يتضمن مركز كامربيدج للثلوج
 معلومات وتحديثات حول قيود وقوف السيارات،snow
 ومواقف السيارات البديلة،يف حاالت الطوارئ عىل الجليد
 حتى إذا مل يتم اإلعالن عن حالة. واإلغالقات،خارج الشارع
 فريجى تذكر اإلرشادات العامة،الطوارئ املتعلقة بالثلوج
:لوقوف السيارات يف الشارع
 قد ًما عىل األقل من20  أوقف السيارة عىل بعدâ
زوايا الشوارع حتى تتمكن الجرافات من دفع الثلج بعيدًا
 إيقاف السيارة بعيدًا عن الزاوية يحسن.عن ممر املشاة
.الرؤية والسالمة عىل مدار العام
 من غري القانوين استخدام أدوات توفري املساحةâ
إلخالء مساحة لوقوف السيارات؛ ستتم إزالة األشياء التي
.ت ُركت يف أماكن وقوف السيارات يف الشارع
سجل للحصول عىل تنبيهات الثلوج
Cambridgema.gov/ س ّجل لتلقي تنبيهات حظر مواقف السيارات يف حاالت الطوارئ من خالل الهاتف أو الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين عىل
CambMASnow#  تستخدم املدينة الوسم. (فيسبوك) للحصول عىل التحديثاتFacebook  وعىلCambMA@  أو تابعنا عىل تويرت عىل،subscribe
. (تويرت) ملساعدة الجمهور عىل متابعة املحادثةTwitter عىل

.7-5  إىل لغات متعددة يف الصفحات1 متت ترجمة رسالة مدير املدينة يف الصفحة

Mensaje del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Estos son momentos difíciles, y me enorgullece mucho la respuesta
de nuestra comunidad durante esta pandemia sin precedentes.
Su cumplimiento de las recomendaciones de salud pública fueron
directamente responsable para lograr que Cambridge tuviera uno de
los resultados positivos más bajos del Commonwealth, durante todo
el verano y en otoño. No puedo dejar de enfatizar suficientemente
lo importante que es usar una mascarilla protectora cuando salgan
de su casa, mantener el distanciamiento físico, y lavarse e sanitarze
las manos con frecuencia. Estas acciones simples forman una parte
fundamental de la estrategia para ayudar a detener la propagación
de el COVID-19, hasta que haya una vacuna o un tratamiento
disponible.

Spanish

Agradezco todo lo que se ha realizado en los últimos meses para
preservar las viviendas de los inquilinos de nuestra comunidad.
Lamentablemente, muchas de las dificultades económicas, de
vivienda y relacionadas con la vivienda, provocadas por el COVID-19 no
desaparecerán por completo hasta que se termine la pandemia y haya
una recuperación económica total. Esto afectara a los propietarios y a
los inquilinos.

Quiero recordarles que continúa vigente la moratoria sobre la ejecución
de desalojos y entrada, no esencial, por parte de propietarios y sus
agentes, en unidades de alojamiento ocupadas (Moratorium on
Eviction Enforcement and Non-Essential Entry by Property Owners and
Their Agents into Occupied Dwelling Units) de la Ciudad. Además, la
Quiero agradecerles a nuestro Departamento de Salud Pública
Ordenanza de 2020, sobre los derechos y recursos de los inquilinos de
(Public Health Department), al Grupo Consultivo de Expertos
la ciudad ahora exige que los propietarios proporcionen material escrito
en COVID-19, y a todo el personal de la Ciudad que han estado
sobre los derechos básicos de los inquilinos y recursos que incluyen
trabajando para responder a la pandemia en Cambridge. Además,
una lista de organizaciones que pueden ayudarlos. La ciudad y el
agradezco al Alcalde y al Ayuntamiento por los esfuerzos realizados, estado ofrecen varios programas de asistencia financiera que pueden
y por la defensa y la colaboración que han brindado durante esta
ayudar a los inquilinos a prevenir o abordar atrasos de alquileres.
pandemia.
Estos programas permiten que Cambridge siga siendo una comunidad
estable, vibrante y diversa.
Seguimos concentrándonos en las iniciativas para apoyar a los
individuos, familias y empresas pequeñas que tienen dificultades
Les pido que se mantengan informado y conozcan nuestros programas
financieras, y les proporcionamos pruebas gratuitas para detectar el y respuestas continua; para eso, visiten el sitio de web Cambridgema.
COVID-19, ofrecemos apoyo a los residentes que no tienen vivienda gov/ COVID19.
y protegeremos la seguridad de los trabajadores y residentes.
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The City Manager’s Message on page 1 has been translated in multiple languages on pages 5-7.
Portuguese

Mensagem da Administração
da Cidade
Estamos passando por um momento difícil e tenho muito orgulho da
resposta de nossa comunidade nesta pandemia sem precedentes. A
forma como você seguiu as orientações de saúde pública foi
diretamente responsável por Cambridge ter uma das taxas de
positividade mais baixas da Commonwealth durante o verão e o
outono. É muito importante enfatizar a importância de usar máscara
facial em público, praticar o distanciamento físico e lavar ou
higienizar as mãos com frequência. Essas simples ações são uma
parte essencial da estratégia para ajudar a diminuir a disseminação
da COVID-19 até que uma vacina ou um tratamento esteja
disponível.
Quero agradecer ao nosso Departamento de Saúde Pública, ao
Grupo de Peritos da COVID-19 da cidade e a todos os funcionários
da cidade que têm trabalhado na resposta à pandemia de Cambridge.
E sou grato ao Prefeito e à Câmara Municipal por seus esforços,
sensibilização e colaboração durante esta pandemia.
Continuamos com o foco em iniciativas de apoio a indivíduos,
famílias e pequenas empresas que enfrentam dificuldades
financeiras, fornecendo testes de COVID-19 gratuitos, apoiando

pessoas sem teto e protegendo a segurança dos trabalhadores e
dos residentes.
Obrigado por tudo o que foi feito nos últimos meses para preservar
as habitações dos residentes em nossa comunidade. Infelizmente,
muitos desafios habitacionais e econômicos resultantes do
COVID-19 não serão totalmente atenuados até o fim da pandemia,
bem como uma recuperação econômica total. E esses impactos
afetam proprietários e inquilinos.
Quero lembrar você de que a Moratória da Cidade sobre Execução
de Despejo e a Entrada Não Essencial por Proprietários e seus
Agentes em Unidades Habitacionais Ocupadas permanece em vigor
e que a Portaria de Direitos e Recursos do Inquilino de 2020 agora
exige que os proprietários forneçam materiais sobre os direitos
básicos do inquilino, bem como recursos que incluem uma lista de
organizações que podem ajudar os inquilinos. Vários programas de
assistência financeira são oferecidos por meio municipais e
estaduais que podem ajudar os inquilinos na prevenção ou no
atraso de aluguéis. Esses programas podem ajudar Cambridge a
continuar sendo uma comunidade estável, vibrante e diversa.
Recomendo que você se mantenha informado e conheça melhor
nossos programas e resposta contínua visitando Cambridgema.gov/
COVID19.

 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔMesaj Administratè Vil la

العربية

 وأﻧﺎ ﻓﺨﻮرﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء،ﺑﺄوﻗﺎت ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
ﻧﻤﺮ ﺣﺎﻟﯿًﺎ
ّ
ٍ
 ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻻﻣﺘﺜﺎﻟﻜﻢ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ أن ﻛﺎن ﻣﻌﺪل.ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق
اﻟﺤﺎﻻت اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﻞ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺼﯿﻒ
 ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻪ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ارﺗﺪاء ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ.وﺣﺘﻰ اﻟﺨﺮﯾﻒ
. وﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ أو ﺗﻌﻘﯿﻤﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي،اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤّﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺑﻄﺎء
.( إﻟﻰ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﻘﺎح أو ﻋﻼجCOVID-19) اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
 وﻓﺮﯾﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺴﺆول،أود أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ
 وﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺬﯾﻦ،( ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔCOVID-19) ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
ً
 وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﺪة
 ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﻣﻤﺘﻦ.ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج ﻟﻠﻮﺑﺎء
. وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء، وﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﺠﻬﻮداﺗﻨﺎ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ
ُ ،ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻓﺮاد
 واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ،واﻷﺳﺮ
،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻣﺠﺎ ًﻧﺎ
. وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ،ودﻋﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد

وإﻧﻨﻲ أﻗ ّﺪر ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻓﻲ
 ﻟﻦ ﯾﺨﺘﻔﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ِﺗﺒﻌﺎت اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن، ﺑﻜﻞ أﺳﻒ، ﻏﯿﺮ أّﻧﻪ.ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
 أو اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺑﺼﻮرة،واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن
 وإن ﻟﻬﺬه اﻵﺛﺎر ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ.ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻮﺑﺎء وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺎﻣﻞ
ّ ﻛﻞ ﻣﻦ
.اﻟﻤﻼك واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
ّ ُأود أن أ
ّ ذﻛﺮﻛﻢ
ﺑﺄن ﻗﺮار اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺸﺄن وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺧﻼء واﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ

 وأن،ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ووﻛﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻤﺄﻫﻮﻟﺔ ﻻ ﯾﺰال ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل
 اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻵن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب2020 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ واﻟﻤﻮارد ﻟﻌﺎم
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ
،اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮاد ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
 ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ.اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
 واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ أو،اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻮﻻﯾﺔ
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ أن ﯾﻈﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج.ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮات اﻹﯾﺠﺎر
.وﻣﺘﻨﻮﻋﺎ
، وﺣﯿﻮﯾًﺎ،ﻣﺴﺘﻘﺮا
ً
ً
ّ وإّﻧﻨﻲ أوﺻﯿﻜﻢ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ
 ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ
،اﻃﻼع
ّ
.Cambridgema.gov/COVID19 اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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Haitian Creole

Moman yo difisil, epi mwen fyè de repons kominote yo anpil anpil
pandan pandemi ke san presedan sa a. Obeyisans ou ak konsèy
sante piblik yo te responsab dirèkteman lefèt ke Cambridge te
genyen nivo pozitif ki pi fèb nan Commonwealth pandan ete rive nan
otòn. Mwen pa ka mete aksan ase sou enpòtans pou mete
pwoteksyon pou figi pandan w nan piblik, pratike distans sosyal, epi
lave oswa pase dezenfektan nan men w souvan. Aksyon senp sa yo
se pati esansyèl estrateji pou ede ralanti pwopagasyon COVID-19
jiskaske gen yon vaksen oswa tretman disponib.
Mwen vle remèsye Depatman Sante Piblik nou an, Panèl Konsèy
Ekspè COVID-19 Vil la, ak tout anplwaye Vil la ki t ap travay sou repons
Cambridge a pandemi a. Epi mwen rekonesan pou Majistra a ak
Komisyon Vil la pou efò, pledwaye, ak kolaborasyon atravè pandemi
sa a.
N ap kontinye fokalize sou inisyativ pou sipòte endividi, fanmi, ak ti
biznis k ap fè fas ak difikilte finansye pandan y ap bay tès COVID-19
gratis, pandan y ap sipòte rezidan ki nan sitiyasyon sanzabri, epi
pwoteje sekirite travayè ak rezidan yo.
Mwen apresye tout sa ki te fèt deja pandan dènye mwa yo pou
prezève lojman pou lokatè nan kominote nou yo. Malerezman, anpil
lojman, kesyon ki gen pou wè ak lojman, ak difikilte ekonomik ki gen
rapò ak COVID-19 p ap kapab rezoud totalman jiska fen pandemi a ak
rekiperasyon ekonomik total. Enpak sa yo afekte alafwa pwopriyetè
ak lokatè yo.
Mwen vle raple nou Moratwa Vil la sou Aplikasyon Ekspilsyon ak
Antre ki Pa Esansyèl ak Pwopriyetè Kay ak Ajan yo nan Apatman
Lojman ki okipe rete efektif, epi ke Òdonans Dwa ak Resous Lokatè
2020 Vil la egzije kounyea ke pwopriyetè yo bay materyèl sou dwa
fondamantal lokatè yo ansanm ak resous ki gen ladann yon lis
òganizasyon ki gendwa asiste lokatè. Yo ofri plizyè pwogram asistans
finansye atravè Vil la ak Eta a ki gendwa asiste lokatè nan anpeche
oswa abòde kesyon reta lwaye. Pwogram sa yo ka ede Cambridge
rete yon kominote estab, chaje enèji, epi divès.
M ap egzòte nou rete enfòme.epi aprann sou pwogram nou yo ak
repons k ap kontinye yo pandan n ap vizite Cambridgema.gov/COVID19.

የከተማ አስተዳዳሪው መልእክት

Amharic

እነዚህ ፈታኝ ጊዜዎች ናቸው፣ እናም ባልታሰበ ወረርሽኝ ወቅት በማኅበረሰባችን ምላሽ በጣም ኩራት ይሰማኛል። የህዝብ ጤና
መመሪያን ማክበር ለካምብሪጅ በቀጥታ ሃላፊነት የነበረ ሲሆን እስከ የበልግ ወቅት ድረስ በበጋው ወቅት በሙሉ በኮመንዌልዝ
ውስጥ ከሚቀመጡት በጣም ዝቅተኛ ፐዘቲቭ መጠኖች ውስጥ አንዱ ነው። ሰው በሚበዛበት ስፍራ የፊት መሸፈኛ መልበስ፣
አካላዊ ርቀትን መለማመድ፣ እንዲሁም እጆዎን በተደጋጋሚ መታጠብ ወይም በሳኒታይዘር ማፅዳት አስፈላጊ መሆኑን በበቂ ሁኔታ
አፅንዖት መስጠት አልችልም። ክትባት ወይም ህክምና እስኪገኝ ድረስ የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ እና ለመቆጣጠር የሚረዱ
እነዚህ ቀላል እርምጃዎች የስትራቴጂው ወሳኝ አካል ናቸው።
የእኛን የህዝብ ጤና መምሪያ፣ የከተማውን የ COVID-19 ባለሙያ አማካሪ ፓነል እና በካምብሪጅ የወረርሽኝ ምላሽ ላይ ሲሰሩ
የነበሩትን ሁሉንም የከተማ ሰራተኞች ማመስገን እፈልጋለሁ። እናም ለከንቲባው እና ለከተማው ምክር ቤት በዚህ ሁሉ ወረርሽኝ
ጊዜ ላደረጉት ጥረት፣ ተሟጋችነት እና ትብብር አመስጋኝ ነኝ።
የገንዘብ ችግር ያጋጠማቸው ግለሰቦችን፣ ቤተሰቦችን እና አነስተኛ ንግዶችን ለመደገፍ በሚደረጉ ንቅናቄዎች ላይ ትኩረት
ማድረጋችንን የምንቀጥል ሲሆን ይህም የሚከናወነው ነፃ የ COVID-19 ምርመራ በመስጠት፣ የቤት እጦት ያጋጠማቸውን ነዋሪዎች
በመደገፍ እና የሰራተኛ እና የነዋሪዎችን ደህንነት በመጠበቅ ነው።
በአካባቢያችን ለሚኖሩ ተከራዮች መኖሪያ ቤቶችን ለማስጠበቅ በቅርብ ወራቶች የተደረጉትን ሁሉ አደንቃለሁ። እንደ አለመታደል
ሆኖ በ COVID-19 ምክንያት ብዙ መኖሪያ ቤቶች፣ ቤት-ነክ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ወረርሽኙ እስኪያበቃ ድረስ እና ሙሉ የኢኮኖሚ
ማገገም እስኪመጣ ድረስ ሙሉ በሙሉ አይወገዱም። እነዚህ ሁኔታዎች በባለቤቶች እና በተከራዮች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።
በንብረቶች ባለቤቶች እና በተወካዮቻቸው በተያዙ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የከተማ ማስለቀቂያ ማስፈጸሚያ እና አስፈላጊ ያልሆነ
የመግቢያ መተግበርያ በሥራ ላይ እንደዋለ ለማስታወስ እፈልጋለሁ እናም የከተማው የ 2020 ተከራዮች መብቶች እና ግብዓቶች
ድንጋጌ አሁን አከራዮች መሰረታዊ ተከራይ መብቶች ላይ ቁሳቁሶች እንዲሁም ተከራዮችን ሊረዱ የሚችሉ የድርጅቶችን ዝርዝር
ያካተቱ ግብዓቶችን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። የቤት ኪራይ ውዝፍ እዳዎችን ለመከላከል ወይም ለመቅረፍ የሚረዱ በርካታ የገንዘብ
ድጋፍ መርሃግብሮች በከተማው እና በክፍለ-ግዛቱ በኩል ለተከራዮች ይሰጣሉ። እነዚህ መርሃግብሮች ወይም ዕቅዶች ካምብሪጅ
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城市经理的信
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在这一充满挑战的时期，我为我们的社区在这一史无
前例的大流行病中作出的反应感到无比自豪。你们对
公共卫生指南的遵守，直接决定了剑桥市在整个夏季
到秋季阶段成为全州阳性检测率最低的城市之一。我
无论怎样强调在公共场合戴口罩、保持身体距离以及
经常洗手或消毒的重要性都不为过。在获得疫苗或治
疗方法之前，这些简单的行为是帮助减缓 COVID-19
传播战略至关重要的组成部分。
我要感谢我们的公共卫生部门、市 COVID-19 专家
顾问团队以及一直致力于剑桥疫情应对工作的所有市
工作人员。我感谢市长和市议会在这场疫情中所做的
努力、宣传和协作。
我们持续专注于采取行动，为面临财务困难的个人、
家庭和小型企业提供免费的 COVID-19 检测，支持
无家可归的居民，并保护工人和居民的安全。
我非常感谢近几个月来为社区租户保留房屋所作的努
力。不幸的是，在疫情结束和经济全面复苏之
前，COVID-19 带来的许多住房、住房相关和经济挑
战不会得到完全缓解。这对业主和租户都会有影响。
我想提醒你们,这个城市的暂停驱逐执法以及业主及
其代理人非必要不得进入有人居住的住宅单位的法令
仍然有效。本市 2020 年租户权利和资源条例现在要
求房东提供有关基本租户权利的材料以及包括可能对
租户有帮助的组织清单资源。市政府和州政府提供了
多个财政援助项目，以帮助租户预防或解决租金拖欠
问题。这些项目可以帮助剑桥市维持稳定、充满活力
和多样化的社区。
希望你们关注最新信息，并且访问 Cambridgema.gov/
COVID19，了解我们的项目和正在进行的应对措施

সিটি ম্যানেজারের বার্তা

এটি কঠিন সময় এবং এই অতিমারীর অনিশ্চয়তার সময়েও আমাদের কমিউনিটির
প্রতিক্রিয়ায় আমি গর্বিত। জনস্বাস্থ্য নির্দেশিকা আপনারা পালন করছেন সেই
কারণে কমনওয়েলথের মধ্যে গ্রীষ্ম ও শরতে কেবব্রিজ কম সংক্রমণ হারের
জায়গার মধ্যে একটি। আমি জনসমক্ষে মুখ ঢাকা, শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলা
এবং ঘনঘন আপনার হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজ করার মতো বিষয়ে আরো জোর
দিতে চাই। এইসব সহজ পদক্ষেপ হল কোনো টিকা বা চিকিৎসা না পাওয়া পর্যন্ত
কোভিড-19 এর প্রসারকে মন্থর করতে সহায়তা করার কৌশলের একটি
গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
আমি আমাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ, সিটির কোভিড-19 এক্সপার্ট অ্যাডভাইজরি
প্যানেল এবং কেমব্রিজের অতিমারী মোকাবেলা নিয়ে কাজ করা সমস্ত সিটি
কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং আমি এই অতিমারী জুড়ে মেয়র এবং সিটি
কাউন্সিলের প্রচেষ্টা, ওকালতি এবং সহযোগিতার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
আমরা ব্যক্তি, পরিবার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা যারা আর্থিক কষ্টের মুখোমুখি হয়েছে
তাদেরকে নিখরচায় কোভিড-19 পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, গৃহহীনতার শিকার হওয়া
বাসিন্দাদের সহায়তা এবং কর্মী এবং আবাসিক সুরক্ষার জন্য আর্থিক উদ্যোগের
দিকে মনোনিবেশ করা অব্যাহত রেখেছি।
আমি আমাদের কমিউনিটির ভাড়াটেদের জন্য আবাসন সংরক্ষণ করতে সাম্পর্ তিক মাসে
যা কিছু করা হয়েছে তার প্রশংসা করছি। দুভার্গয্ ক্রমে, অনেক আবাসন, আবাসন
সংক্রান্ত এবং কোভিড-19 এর ফলে হওয়া আর্থিক সমস্যা অতিমারী শেষ না হওয়া
পর্যন্ত এবং সম্পরূ ণ্ অর্থনৈতিক পুনরুদধ্ ার না হওয়া অবধি সম্পরূ ণ্ ভাবে কমবে না।
এর প্রভাব মালিক ও ভাড়াটে উভয়ের উপর পরেছে।
আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সম্পত্তি মালিক ও তাদের এজেন্টদের
দখলকৃত আবাসন ইউনিটগুলিতে উচ্ছেদ করা এবং অপরিহার্য প্রবেশের উপর সিটির
মোরাটোরিয়াম কার্যকর রয়েছে এবং সিটির 2020 টেন্যান্ট রাইটস অ্যান্ড রিসোর্স
অধ্যাদেশ অনুসারে এখন বাড়িওয়ালাদের প্রাথমিক ভাড়াটের অধিকারের সামগ্রীর
পাশাপাশি সংস্থান যেখানে সেইসব সংস্থার একটি তালিকা থাকবে যারা ভাড়াটেদের
সাহায্য করতে পারে তা প্রদান করতে হবে। সিটি ও স্টেটের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি
আর্থিক সহায়তা প্রকল্প দেয়া হয়েছে, যেগুলি ভাড়াটেদের ভাড়া বকেয়া প্রতিরোধে বা
সমস্যা তুলে ধরতে সহায়তা করতে পারে। এই প্রকল্পগুলি কেমব্রিজকে একটি
স্থিতিশীল, প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্রয্ ময় কমিউনিটি হিসাবে থাকতে সহায়তা করে।
আমি আপনাকে Cambridgema.gov/COVID19-এ গিয়ে আমাদের প্রকল্প ও
বর্তমান পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হতে ও জানতে অনুরোধ করছি।
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حسب الطلب
الربيد العادي
الربيد األمرييك
املدفوع
ميلفورد  ،كونيتيكت
ترصيح رقم 7

Cambridgema.gov

مدير املدينة لويس أ .ديباسكوال
نائب مدير املدينة ليزا يس بيرتسون
مجلس مدينة كامربيدج:
العمدة سمبل صديقي
نائب العمدة أالنا م .مالون
املستشار دينيس ج.كارلون
املستشار مارك يس ماكغفرن
املستشارة باتريشيا إم نوالن
املستشار إي دينيس سيمونز
املستشار جيفان سوبرينهو ويلر
املستشار تيمويث ج تومي جونيور
املستشار كوينتون واي زوندرفان

تذكري للحصول عىل
لقاح األنفلونزا الخاص بك

اختبار فريوس كورونا املستجد

تقدم مدينة كامربيدج وإدارة الصحة العامة يف كامربيدج اختبار  19-COVIDاملحمول املجاين لسكان
كامربيدج .ال يلزم تحديد الهوية أو رقم الضامن االجتامعي .تتوفر نتائج االختبار عاد ًة يف غضون يومي
عمل عىل بوابة النتائج عرب اإلنرتنت .سيتم إخطار السكان عرب الربيد اإللكرتوين وميكنهم طلب النتائج عرب
الهاتف أثناء موعدهم.

يتم تشجيع البالغني واألطفال الذين تبلغ أعامرهم ستة أشهر أو أكرث عىل تحديد موعد للحصول عىل
حقنة األنفلونزا (أو لقاح األنفلونزا) هذا العام .بالنسبة لألشخاص الذين يخططون للحصول عىل لقاح
األنفلونزا ،يرجى االنتباه إىل أنه قد تكون هناك تدابري سالمة وصحة مهمة هذا العام لتقليل خطر اإلصابة
بفريوس كورونا املستجد أو نقله.

حدد موعداً عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين  Cambridgema.gov/testingأو من خالل االتصال
بالرقم .617-349-9788

لقاح اإلنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة للمساعدة يف الحامية من األنفلونزا وميكن أن يساعد يف تقليل
مخاطر اإلصابة بأمراض األنفلونزا  ،واالستشفاء  ،وخطر الوفاة املرتبطة باإلنفلونزا .سيساعد الحصول عىل
لقاح اإلنفلونزا أيضً ا يف الحفاظ عىل صحتك أنت وأحبائك وجريانك  ،ال سيام أولئك الذين يعانون من
حاالت صحية مزمنة  ،والذين هم أكرث عرضة لإلصابة باألنفلونزا و فريوس كورونا املستجد.

اتصل مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفريوس كورونا املستجد .قد تشمل
األعراض الحمى والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والسعال وصعوبة التنفس وآالم الجسم أو قشعريرة.
ميكن ملقدم الرعاية الصحية الخاص بك املساعدة يف تحديد ما إذا كان االختبار مناسبًا وتحديد موعد
االختبار أو إحالتك إىل موقع اختبار مناسب.

يُرتجم منع اإلنفلونزا إىل عدد أقل من األيام املرضية وعدد أقل من الزيارات الطبية املتعلقة باإلنفلونزا
أو االستشفاء  ،مام يضمن عدم اكتظاظ مراكز الرعاية الصحية واملستشفيات خالل الجائحة وموسم
األنفلونزا.

ملزيد من املعلومات ،مبا يف ذلك طرق أخرى لالختبار ،ومواقع اختبار فريوس كورونا املستجد يف
ماساتشوستس ،وخدمات الرعاية الصحية عن بعد املجانية عرب اإلنرتنت للمقيمني الذين يرغبون يف تقييم
رسيع لألعراض و  /أو ليس لديهم تأمني صحي ،قم بزيارة املوقع اإللكرتوين Cambridgema.gov/
.testing

تعرف عىل املزيد عىل املوقع .Cambridgema.gov/flu

ابق عىل اطالع .سجل للحصول عىل تحديثات الربيد اإللكرتوين اليومية عىل Cambridgema.gov/COVID19

