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 معهد كارمانوس للسرطان

 مكتب المساواة الصحية والمشاركة المجتمعية للسرطان

 (19-دليل الموارد لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 
 2020مارس  31تاريخ آخر تحديث:  

 
احتياجاتكم المتعلقة بالرعاية الصحية في أفضل األوقات. من أجل مساعدتكم في نحن نعلم أنه من الصعوبة إدارة 

قمنا بتجميع قائمة بالموارد المتاحة لنساعدكم في  ،( الحالية19-التنقل خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد

منطقتكم وواليتكم. نحن نتمنى لكم صحة جيدة ونتطلع إلى رؤيتكم جميًعا بصفة شخصية بمجرد أن يكون الوضع 
 آمًنا.

 
 

 موارد كارمانوس
وإجراءات الفحص ( وأعراضه 19-للمساعدة في اإلجابة عن أسئلتكم حول عالمات فيروس كورونا المستجد )كوفيد

تلقي الرعاية في معهد كارمانوس للسرطان و/أو في نظام شركة ماكالرين للرعاية الصحية، أعد معهد أو  والعالج
ي. كما يشتمل أيضا على قائمة باألسئلة الخاص به لمساعدة أفراد المجتمع المحل المواردكارمانوس للسرطان دليل 

 .(19-األسئلة الشائعة الموجهة إلى معهد كارمانوس حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد :(FAQsالشائعة )

 
 جامعة والية واين

المتعلقة بفيروس كورونا من المنشورات العلمية  المعلومات العامة والبحثيةتتيح جامعة والية واين للجمهور 
 والحكومات ومصادر األخبار المتاحة للعامة.

 
 (19-المستجد )كوفيددليل الموارد لجامعة ميتشجان بشأن جائحة فيروس كورونا 

-دليل موارد جامعة ميتشجان الشامل بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدأصدرت جامعة ميتشجان مؤخًرا 
دم هذا الدليل معلومات محددة حول كيفية الوصول إلى البرامج التي تهدف إلى دعم مواطني والية ميتشجان يق .(19

خالل تفشي فيروس كورونا. إن البرامج الواردة في هذا الدليل مدعومة من جانب الوالية والشركات الخاصة 
ضافة إلى وجود قسم خاص للبرامج التي والمنظمات غير الهادفة للربح التي تخدم معظم سكان والية ميتشجان، إ

 تخدم سكان ديترويت.

 (19-كتيبات دليل الموارد المحلية بخصوص فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

أيضا كتيبات دليل موارد شاملة خاصة بها بشأن فيروس كورونا والتي تم  مقاطعة جينيسيو مدينة ديترويتأعدت 
 تصميمها خصيًصا لتلبية االحتياجات المتفردة لمجتمعاتها المحلية.

https://www.karmanos.org/karmanos/coronavirus-covid-19
https://www.karmanos.org/karmanos/karmanos-cancer-institute-covid-19-faqs
https://guides.lib.wayne.edu/COVID-19
https://docs.google.com/document/d/1-r9zam_Gh8Up-msqb4T0BRirLzV5obyuZA91Csbcqb4/edit#heading=h.gnitfrn847to
https://docs.google.com/document/d/1-r9zam_Gh8Up-msqb4T0BRirLzV5obyuZA91Csbcqb4/edit#heading=h.gnitfrn847to
https://app.cecdetroit.org/
https://gchd.us/wp-content/uploads/2020/03/Genesee-County-Resource-Guide.pdf
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 Coronavirus.govالحكومة الفيدرالية: 

لإلجابة على العديد من أسئلتكم، مع  www.coronavirus.govأطلقت الحكومة الفيدرالية الموقع اإللكتروني 

بعض الموضوعات التي يتم  تتضمنوالفترة. روابط تحيلكم إلى كثير من الموارد التي يحتاجها الناس خالل هذه 
األعمال الصغيرة والمدارس والمهنيين في السفر وموارد لألسر وكبار السن وأصحاب معلومات حول تناولها 

 المجال الصحي وآخر األخبار.

 آخر األخبار من والية ميتشجان

 
 يمكنك الرجوع إلى الموقعكما ويتمان تحديثات يومية. وإليكم فيما يلي بعض أهم النقاط البارزة.   يصدر الحاكم

 للتحقق من المعلومات الحالية. بريدجلوالية ميتشجان والموقع اإللكتروني  اإللكتروني
 

   حافظ على األرواح ،سالمتكامكث في المنزل، حافظ على أصدرت والية ميتشجان أمًرا تنفيذًيا بعنوان. 

 5صباًحا حتى  8( متاح من 19-الخط الساخن الذي تخصصه الوالية بشأن فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
 COVID19@michigan.govأو البريد اإللكتروني  888-535-6316مساًء، طوال أيام األسبوع: 

 

 الموارد المالية للوالية

  2020يوليو  15الموعد النهائي لضريبة الدخل بالوالية وضريبة الدخل الفيدرالية حتى تم تمديد. 

 

  2020أبريل  17تم تعليق جميع إشعارات نزع الملكية في ميتشجان حتى. 

 

 مايو  29إلى  2020مارس  31الرهن الضريبي في والية ميتشجان من  لحبس تم تمديد الموعد النهائي

 يوًما من إنهاء حالة الطوارئ التي تم اإلعالن عنها، أيهما أقرب. 30أو بعد مرور  2020

 

   ول كيفية التقدم بطلب للحصول على تعويض بطالة ألولئك الذين فقدوا ح تعليماتتقدم والية ميتشجان
 وظائفهم مؤخًرا.

 

 على إعانات إعاقة وإجازة  بالنسبة لألفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، يمكنهم التقدم بطلب للحصول
خالل  ، وذلك منورعاية أطفال ومساعدة نقدية ومأوى طوارئ أسرية مدفوعة األجر ورعاية صحية

 " التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميتشجان.Bridge" بريدجبرنامج 

 

  كافة أنحاء في جنوب شرق ميتشجان وفي  بقائمة ألصحاب األعمال« ديترويت فري برس»تحتفظ صحيفة
 .بعمليات توظيف في الوقت الحالي الوالية الذين يقومون

 

 لمالية الفيدراليةالموارد ا 

   وذلك من   حزمة المساعدة المخصصة لجائحة فيروس كورونا المستجدوافق مجلس الشيوخ األمريكي على
    كبيرة والشركات ال  والشركات الصغيرة، لألفراد أجل مساعدة االقتصاد األمريكي وتقديم اإلغاثة

 . والتعليموحكومة الوالية والحكومة المحلية شبكة األمان الفيدرالية ووالمستشفيات والصحة العامة 

 

 حماية إضافية فيما يتعلق مالك المنازل الذين يتمتعون برهون عقارية مدعومة من الحكومة الفيدرالية ل
 بحبس الرهن.

https://www.coronavirus.gov/
https://www.michigan.gov/Coronavirus
https://www.michigan.gov/Coronavirus
https://www.bridgemi.com/michigan-health-watch/coronavirus-tracker-what-michigan-needs-know-now
https://www.aaanm.org/wp-content/uploads/2020/03/OnePager_StayHomeStaySafe_EB_032220-003.pdf
mailto:COVID19@michigan.gov
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241---,00.html
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
https://www.freep.com/story/news/nation/coronavirus/2020/03/24/hiring-michigan-jobs-employment-coronavirus/2863549001/
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#individuals
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#small-businesses
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#big-business
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#health
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#health
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#safety
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#governments
https://www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package#education
https://www.housingwire.com/articles/fannie-mae-freddie-mac-hud-suspending-all-foreclosures-and-evictions/
https://www.housingwire.com/articles/fannie-mae-freddie-mac-hud-suspending-all-foreclosures-and-evictions/
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  2020سبتمبر  30حتى  مدفوعات ديون القروض الطالبية الفيدراليةتم تعليق الفوائد على. 

 

   قد تتاح مساعدة إضافية من مقرضين آخرين بما في ذلك خدمات الرهن العقاري وبطاقات االئتمان
 ومؤسسات تمويل السيارات.

 

 ( وماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك مصاب به19-)كوفيدأعراض فيروس كورونا المستجد 

  للحد من والخطوات التي يمكنك اتخاذها  19-بفيروس كوفيد األعراض التي تظهر عند اإلصابة تعرف على

 .خطر التعرض له
 

  لتحديد كيفية االستجابة  ( متاحة على اإلنترنت19-اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيدهناك أداة لتقييم

ويقصد منها تقديم تعليمات عامة حول ما إذا كنت ستبقى في  للمخاوف المتعلقة بالمخاطر واألعراض.
رعاية أفراد األسرة المرضى، وما إذا كانت عوامل الخطر أو األعراض المنزل، وكيفية االعتناء بنفسك و

 تستدعي الخضوع للعناية الطبية أو الرعاية الطارئة، وغير ذلك الكثير.
 

  عن الخطوات التي  دليل إليكأحد أفراد أسرتك بفيروس كورونا. قد ينتابك القلق إزاء إصابتك أو إصابة
 .19 -يجب اتخاذها إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفيروس كوفيد

 

 

  

https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2020/03/28/student-loans-payments-suspended/#180238c71b10
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html
https://www.aaanm.org/wp-content/uploads/2020/03/State_MDHHS_Interim_Recommendations_for_COVID-19_final_3-11-20.pdf
https://www.aaanm.org/wp-content/uploads/2020/03/State_MDHHS_Interim_Recommendations_for_COVID-19_final_3-11-20.pdf
https://www.henryford.com/services/infectious-diseases/conditions/covid-19-coronavirus/coronavirus-assessment-tool
https://www.detroitnews.com/story/news/nation/coronavirus/2020/03/18/what-do-if-you-think-you-have-covid-19-coronavirus/2865688001/
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 موارد خاصة بالناجين من السرطان ومقدمي الرعاية:

  تتسبب اإلصابة بالسرطان في جعل الشخص أكثر عرضة لإلصابة بمرض خطير من أي عدوى، بما في

تتمثل أفضل طريقة لمنع التعرض لفيروس كورونا في البقاء و(. 19-ذلك فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 19-كوفيدحيث أن فيروس وفي المنزل وممارسة النظافة الصحية الجيدة، مثل الغسيل المتكرر لليدين. 

تقرير كيفية تأثير هذا الفيروس على مرضى  سبيلفيروسا مستجًدا، ال يزال الباحثون واألطباء في 
 السرطان.

 

  (. وإذا كنت تعاني من ظروف 19-معلومات شاملة حول كيفية االستعداد لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 .(CDC) مكافحة األمراض مراكز، من الحوامل أو المرضعاتوالنساء  السرطانصحية معينة، مثل 
 

   فإنه عليك االتصال بمقدم  ،تتلقى عالًجا للسرطان في الوقت الحالي أو كنت أحد الناجين منه إذا كنت
مريًضا بالسرطان أو ناجًيا منه وتشارك  إذا كنتوالرعاية الصحية الخاص بك واطلب إرشاداته المحددة. 

هناك و، اتصل بفريق أبحاث التجارب السريرية للحصول على أحدث المعلومات. في تجربة سريرية
للحصول على معلومات عامة بخصوص وتحديات كبيرة في توفير الرعاية للمرضى في هذه اآلونة. 

 .(NCI) المعهد الوطني للسرطان اإلرشادات الخاصة برعاية مرضى السرطان، قم بزيارة
 

   أو الذين يخضعون لعالج السرطان، يمارسون بالفعل  األفراد الذين يعيشون بمرض السرطانقد يكون
التباعد االجتماعي ويتعاملون بقلق فيما يتعلق بصحتهم، لذلك قد ال تكون اإلرشادات الحالية المتبعة فيما 

نصائح عظيمة من  لدى مركز فريد هاتشينسون ألبحاث السرطانإن  يتعلق بفيروس كورونا جديدة عليهم.
خالل الباحثين واألطباء ومرضى السرطان بشأن كيفية الحفاظ على صحتك العقلية خالل هذه الفترة غير 

 المسبوقة.
 

  واألشخاص ذوي التوجه الجنسي وحاملو صفات الجنس اآلخر تعتبر المثليات والمثليون ومزدوجو الميل
بسبب ارتفاع معدالت استخدام التبغ  19-كوفيد بفيروس لإلصابة عرضة أكثر(  (+ LGBTQالجنسي الحر

+ معدالت LGBTQكما يمتلك مجتمع  وفيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( والسرطان في مجتمعاتهم.

لمعرفة المزيد حول كيفية حماية أفراد و لى خدمات الرعاية الصحية.والحصول عأقل من التأمين الصحي 
 .LGBTالشبكة الوطنية للسرطان  ، قم بزيارة+LGBTQمجتمع 

 

  وساعات بخصوص حماية كبار السن؛  نصائح مقدمي الرعايةيمكن الحصول على معلومات شاملة عن
؛ وسياسات الصيدالت ومحالت البقالة المعدلة بالنسبة للمتسوقين من كبار السن والمصابين بضعف المناعة

يكية الجمعية األمر غير ذلك الكثير منو وتفاصيل عن كيفية فحص المحاربين القدامى للكشف عن الفيروس؛
 .(AARP) للمتقاعدين

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cancer.gov/contact/emergency-preparedness/coronavirus
https://www.fredhutch.org/en/news/center-news/2020/03/lessons-from-cancer-patients-in-the-time-of-coronavirus.html
https://cancer-network.org/coronavirus-2019-lgbtq-info/
https://www.aarp.org/
https://www.aarp.org/
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 موارد خاصة بالناجين من السرطان ومقدمي الرعاية )يتبع(:

 

 للحصول على نصائح وموضوعات األحاديث حول كيفية مناقشة ما يتعلق بهذا الفيروس وتأثيره مع 
 .PBS أو زيارة Zero to Thrive ، يرجى إلقاء نظرة على برنامجاألطفال

 

  تقدم منصةSHARE  خط ساخن مخصص لفيروس مجموعات دعم مجانية عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى

يقدم الخط الساخن دعم األقران الذين كانوا ضمن أعضاء المنصة كما . كورونا لخدمة مرضى السرطان
المبيض أو الرحم،  وذلك لصالح النساء اللواتي يواجهن سرطان الثدي وسرطان الثدي النقيلي وسرطان

                                          اتصل على الرقم ولمقدمي الرعاية للنساء المصابات بهذه السرطانات.
1-844-ASK-SHARE  (1-844-275-7427.) 

 
 

  الخاصة به إلى منصة افتراضية. شاهد  مجموعات الدعمبتحويل جميع قام نادي جيلدا لمترو ديترويت
 على قائمة األحداث. مجموعات الدعم مجانية للجمهور. التقويم للحصول

  

https://zerotothrive.org/covid-19/covid-19-kids/
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://www.sharecancersupport.org/calendar/support-groups/
https://www2.gildasclubdetroit.org/Events/Calendar
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 الصحة العقلية

إذا كنت أنت أو أحد وخالل فترة األزمة في اإلنهاك وإضعاف العزيمة.  القلقيمكن أن يتسبب الشعور بالخوف و
 ، فالرجاء التواصل مع أحد الموارد التالية:تعاني من هذه المشاعرأفراد أسرتك 

  خدمات الصحة العقلية 
إدارة إساءة استعمال العقاقير وخدمات 

 الصحة العقلية
روابط لمراكز العالج والخطوط الساخنة 

 لخدمات الصحة العقلية
-https://www.samhsa.gov/find

treatment 

خدمة متاحة من إدارة إساءة استعمال العقاقير  الخط الساخن الكتئاب الكارثة

 24وخدمات الصحة العقلية على مدار السنة، 

يوًما  365أيام في األسبوع/7ساعة في اليوم/

في السنة، والتي تقدم خاللها استشارات 
بالكوارث األزمات لألشخاص الذين يمرون 

الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها اإلنسان. 
وهي خدمة مجانية يتم تقديمها بسرية وتتاح 

 بعدة لغات.

أو أرسل  1-800-985-5990اتصل بالرقم  

 66746على الرقم  TalkWithUsرسالة إلى 

قم باالتصال إذا كنت تشعر بالوحدة وأنك  الشبكة الوطنية لمنع االنتحار
 ضائع.

أو   TALK-273-800-1لى رقم اتصل ع

 741741على الرقم  TALKأرسل رسالة إلى 

يجعل هذا الخط المحاربين القدامى )وأسرهم  خط األزمات المخصص للمحاربين القدامى
وأصدقائهم( في األزمات على تواصل مع 
المستجيبين المؤهلين والمهتمين من وزارة 

شؤون المحاربين القدامى وذلك من خالل خط 
ساخن سري ومجاني أو دردشة عبر اإلنترنت 

 أو الرسائل النصية.

أو   TALK (8255)-273-800-1اتصل على 

 veteranscrisisline.netتواصل عبر 

روابط لالجتماعات والتعليمات الموجودة على  مدمنو الكحول المجهولين
 اجتماعاتك الخاصةاإلنترنت لبدء 

https://www.aa.org/pages/en_US/
online-meeting-for-options 

مجموعات دعم مرضى الزهايمر عبر 
 اإلنترنت

توجد مجموعات دعم عبر االتصال الهاتفي 
ك الرجوع إلى متاحة طوال شهر أبريل.  يمكن

لالطالع على التفاصيل. يرجى العلم  الرابط
أن جميع األوقات مدرجة في النطاق الزمني 

 المركزي.

إذا احتجت إلى  3900-272-800اتصل على 

 المساعدة أو مزيد من المعلومات.

وطني لالعتداء الجنسي الخط الساخن ال 

 ساعة يوميا 24متاح 
يجعلك على اتصال بموظف مدرب من أحد 
مقدمي خدمات الرعاية لالعتداء الجنسي في 

 منطقتك

1-800-656-4673 

يجعل الضحايا والناجين الذين يحتاجون إلى  الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي 
الدعم على تواصل مع مجموعة من المساندين 

 ن.المدربي

1−800−799−7233 

 

  

https://www.samhsa.gov/find-treatment
https://www.samhsa.gov/find-treatment
http://veteranscrisisline.net/
https://www.aa.org/pages/en_US/options-for-meeting-online
https://www.aa.org/pages/en_US/options-for-meeting-online
https://www.alz.org/events/event_search?etid=2&cid=0
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 الموارد األخرى خالل أزمة فيروس كورونا:

نحن نعلم أن الكثير من الناس يعانون من صعوبات اقتصادية خالل هذا الوباء. لقد أدرجنا موارد شبكة األمان 
لمزيٍد من المعلومات، نوصيك أيًضا باالتصال بمركز الخدمة المحلي لديك التابع لمنظمة يونايتد والمتاحة للمساعدة. 

 .United Way 2-1-1 واي 

 

 الطعام

  تقدم العديد من المناطق التعليمية في جميع أنحاء الوالية وجبات مجانية وتقدم وجبات الطعام لألطفال، دون
 بريدج نيوز سورس للحصول على قائمة بالمواقع، قم بزيارة هذه المواقع اإللكترونية:وطرح أي أسئلة. 

 .ووزارة التربية والتعليم في ميتشجان

 نظمة إطعام أمريكا تعرض م«Feeding America »لمساعدة  أمريكا أنحاءجميع  ببنوك الطعام في قائمة

ميلز  األسر ذات الدخل المنخفض، بينما يمكن لكبار السن الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية التواصل مع
 للعثور على مواقع قريبة. أون ويلز

   يرجى االطالع على لألطفالوجبات مجانية  إضافة إلى ذلك، تقدم بعض المطاعم والمراكز المجتمعية .
 للحصول على مزيٍد من المعلومات.  ديترويت فري برسالمقالة اإلخبارية التالية في صحيفة 

  زيارة أي من مراكز ، فيمكنك طعام لحيوانك األليفإذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة المؤقتة في توفير
 .رعاية الحيوان التابعة لجمعية ميتشجان اإلنسانية

 نوزع المياه على المحتاجين في كافة أنحاء ديترويت. نحن سكان ديترويت 

 

 المرافق العامة

  عدة شركات مرافق عامة درجات متفاوتة من المساعدة المالية للعمالء خالل هذه األزمة.تقدم 
o  الطاقة االستهالكية 

o DTE 

o كومكاست 

o AT&T 

o فيريزون 
o سبرينت 
o Mobile-T 

o مترونت 

 

  وزارة الصحة والخدمات  إذا كنت في حاجة إلى مساعدة مؤقتة للتدفئة والمرافق العامة، فيرجى زيارة

 (.MDHHS) سانية بوالية ميتشجاناإلن

 

 

 انقطاع المياه

  تعمل والية ميتشجان مع مدينة ديترويت لمنع انقطاع المياه. على المقيمين الذين لديهم المزيد من األسئلة

 . 9727-386-313 متروبوليتان كوميونيتي على الرقماالتصال بوكالة 

https://unitedwaysem.org/seasons-of-caring/
https://www.bridgemi.com/michigan-health-watch/michigan-families-can-get-food-cash-internet-during-coronavirus-crisis
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.mealsonwheelsamerica.org/find-meals
https://www.mealsonwheelsamerica.org/find-meals
https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/03/16/metro-detroit-places-get-free-food-during-coronavirus-crises/5056005002/
http://support.michiganhumane.org/site/News2?page=NewsArticle&id=19344#.Xn0hSOpKjSF
http://support.michiganhumane.org/site/News2?page=NewsArticle&id=19344#.Xn0hSOpKjSF
https://www.wethepeopleofdetroit.com/get-help
https://www.consumersenergy.com/company/media/news-and-information/emergency-response
https://www.clickondetroit.com/news/local/2020/03/16/consumers-energy-suspends-shutoffs-in-response-to-coronavirus-outbreak/
https://corporate.comcast.com/covid-19
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html#faq-05
https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
https://www.metronetinc.com/studentspecial/
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_62127---,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_62127---,00.html
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 المتطوعين فرص

  يمكن أن يكون رد الجميل في وقت األزمات طريقة رائعة للمساهمة في مجتمعك المحلي وتحسين صحتك
 فيما يلي قائمة بالوكاالت التي لديها فرص متاحة للمتطوعين:والعقلية. 

o  الصليب األحمر األمريكي إذا كنت مؤهالً، قم بالتبرع بالدم من خالل. 

o  1-1 ابحث عن فرص من خالل يونايتد واي-United Way 2. 

o   لتصبح سائًقا عند الطلب. ميلز أون ويلز اشترك في 

 إدارات الصحة المحلية:

معلومات نحن نحث الجميع أيضا على زيارة صفحة الويب الخاصة بإدارة الصحة المحلية. يمكنك العثور على 
 إضافية ذات صلة باحتياجات كل مجتمع محلي، مثل الوصول إلى ملجأ الطوارئ وإصالح انقطاع المياه.

  ديترويت إدارة الصحة في 

  إيتون-إدارة الصحة في باري 

 إدارة الصحة في مقاطعة باي 

  إدارة الصحة في منطقة ميتشجان المركزية 

  2إدارة صحة الحي رقم 

  4إدارة صحة الحي رقم 

 إدارة الصحة في مقاطعة جينيسي 

 ال غرب ميتشجانإدارة الصحة في شم 

 إدارة الصحة في مقاطعة إنجام 

 إدارة الصحة في مقاطعة لينوي 

 طعة ماكومبإدارة الصحة في مقا 

 إدارة الصحة في مقاطعة ميدالند 

 إدارة الصحة في وسط ميتشجان 

 إدارة الصحة في مقاطعة أوكالند 

 إدارة الصحة في مقاطعة ساجيناو 

 إدارة الصحة في مقاطعة وين 

 
جمعية ة أعاله، يمكنك العثور عليها في في حالة عدم وجود إدارة الصحة في مقاطعتك ضمن القائمة المذكور

 .ميتشجان للصحة العامة المحلية

https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive
https://unitedwaysem.org/seasons-of-caring/
https://meals-on-wheels.com/how-you-can-help-sign-up-to-be-an-on-call-volunteer-driver/
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-services/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.barryeatonhealth.org/
https://www.baycounty-mi.gov/Health/
https://www.cmdhd.org/
https://www.dhd2.org/
https://www.dhd4.org/
https://gchd.us/coronavirus/
http://nwhealth.org/
http://hd.ingham.org/
http://www.lenawee.mi.us/187/Health-Department
https://health.macombgov.org/Health-Home
https://www.co.midland.mi.us/
https://www.mmdhd.org/
https://www.oakgov.com/health/Pages/default.aspx
https://www.saginawpublichealth.org/
https://www.waynecounty.com/departments/hhvs/public-health.aspx
https://www.malph.org/resources/directory
https://www.malph.org/resources/directory

