تز
ال�امات
NYC Test & Trace Corps
تجاه سكان نيويورك
كونوا جزءا من جهود فريق  NYC Test & Trace Corpsملكافحة ف�وس كورونا ( :)COVID-19وذلك من أجل صحتكم وصحة سكان نيويورك آ
الخرين! إىل
ي
ً
ف
تز
يل:
جميع سكان نيويورك الذين يشاركون ي� برمجة  ،NYC Test & Trace Corpsنل�م بما ي
أ
باالح�ام والرحمة ومن دون أحكام ،بغض النظر عن العرق أو أ
ق
ت
ت
التعب�
الجنس أو الهوية الجنسية أو
العاقة أو التوجه
الصل
ال� تتسم
العر� أو الدين أو الصل القومي أو إ
ي
 1.ي
ي
ي
توف� الخدمات ي
الجنس أو حالة الهجرة أو العمر أو حالة ي ن
التأم� أو القدرة عىل دفع.
ي

والقوان� أ
ين
الخرى بمدينة نيويورك ووالية نيويورك .سوف
2.حماية خصوصيتكم والحفاظ عىل أمان معلوماتكم .إن أي معلومات تزودونا بها رسية ومحمية بموجب قانون الصحة بمدينة نيويورك
ين
الموظف� المعتمدين .لن يتم ربط قاعدة بيانات  NYC Test & Trace Corpsبأي قواعد بيانات إلنفاذ القانون.
نحفظ المعلومات بشكل آمن ،ولن يستخدمها سوى
3.معاملتكم بكرامة ت
واح�ام ومهنية.
4.عدم السؤال عن حالة الهجرة الخاصة بكم أو ألفراد عائلتكم.
ال�جمة الشفوية الفورية المالئمة ثقافيا ،بما ف� ذلك لغة الشارة أ
توف� خدمات ت
المريكية ،إذا كنتم بحاجة إليها.
إ
 5.ي
ً
ي
ين
المخالط� ضمن قانون
تقص
6.تقديم خدمات  NYC Test & Trace Corpsلكم مجانًا .لن ب
يعت� إجراء اختبار يف�وس كورونا ( )COVID-19والتحدث مع المسؤول عن ي
أ
الدارات العمومية.
الشخاص الذين تعولهم إ
 7.شإ�اككم ف� مناقشات ت
مح�مة مع موظفي  NYC Test & Trace Corpsعن خدماتنا.
ي
8.توف� الموارد لكم للعزل بأمان عن آ
ين
تعرضتم له:
الخرين إذا كنتم
مصاب� ي
ي
بف�وس كورونا ( )COVID-19أو ّ

 #ف� ن ز
م�لكم ،مع إمكانية الحصول عىل الموارد ،مثل توصيل الوجبات مجانًا؛ أو
ي
أ
ف
ف
س�تبه موظفونا لكم .سوف تحصلون ي� هذا المكان المؤقت عىل جميع الوجبات المقدمة ،والمراقبة من قبل الممرضات والطباء المهرة عىل مدار الساعة وطوال
 #ي� غرفة فندق مجانية أو مكان آخر ي
أ
ت
الن�نت والمكالمات الهاتفية المحلية المجانية يغ� المحدودة للتواصل مع أحبائكم.
أيام السبوع ،والحصول عىل خدمات دعم الصحة النفسية والصحة العامة والوصول إىل إ

ين
الموظف� من الفنادق والمنظمات المجتمعية ،بما ف ي� ذلك أسمائهم ومناصبهم ووظائفهم.
الجابة عن أسئلتكم حول موظفينا الذين يقدمون لكم الخدمات ،مثل
 9.إ
10.منحكم الفرصة للتحدث مع ش
م�ف أو مسؤول الشكاوى .يتمثل دور مسؤول الشكاوى ف ي� الدفاع عن حقوقكم ومعالجة أي مخاوف لديك بشأن .NYC Test & Trace Corps
ز
البالغ عن ذلك عن طريق االتصال بالرقم  ،212-416-0197أو زيارة ،nyc.gov/humanrights
تمي�ا أو مضايقة ،فيمكنكم إ
إذا كنتم قد تعرضتم أو شاهدتم ي ً
يز
التمي�.
البالغ عن
واستخدام نموذج إ
	11.التأكّد من فهمكم ت ز
الل�امات  NYC Test & Trace Corpsتجاهكم والعمل معكم للإجابة عىل أي أسئلة لديكم.
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ما يمكنك القيام به
لمكافحة يف�وس كورونا
()COVID-19
االختبار
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يجب أن تعرف حالتك
من خالل إجراء
اختبارات يف�وس كورونا
()COVID-19
أ
والجسام المضادة مجانًا.

تز
يل�م برنامج  NYC Test & Trace Corpsبحماية خصوصية وأمان معلوماتك
ت
ال� نتلقاها رسية ومحمية بموجب قانون
الشخصية والصحية ،حيث تكون كل المعلومات ي
الصحة بمدينة نيويورك .لن يسأل برنامج  Test & Trace Corpsعن حالة الهجرة
الخاصة بأي شخص.
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ُرد عىل مكالمة
ين
تقص
المسؤول� عن ي
ين
المخالط� لدينا
للمساعدة عىل إيقاف
انتشار يف�وس كورونا
()COVID-19
ف ي� مجتمعك.

يجب عليك العزل بأمان
لحماية آ
الخرين وتلقي
العناية ف ي� فندق أو ف ي�
نز
الم�ل.

