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مارس ٢٠٢٠ ٢٣

أعزاءي سكان هيئة بوسطن لإلسكان،
مع تطور وضع وباء كوفيد  ،١٩اولوياتنا هي حماية صحة وأمان سكاننا والتأكد من استمرار الخدمات األساسية كما ينبغي .ان طاقم
عمل هيئة بوسطن لإلسكان مستمرون في العمل لضمان استعداد مجتمعاتنا لألسابيع المقبلة.

ان هيئة بوسطن لإلسكان قامت بتنفيذ بعض اإلجراءات لزيادة بروتوكوالت التنظيف وممارسة االبتعاد االجتماعي لحمايتكم وحماية
أسركم.
نحن نعمل جنبا إلى جنب مع شركات االدارة الخاصة للتأكد من أن جميع البروتوكوالت الصحية و اإلجراءات يتم تطبيقها في جميع
مواقع هيئة بوسطن لإلسكان .سوف يتواصل المديرين معكم بخصوص هذه اإلجراءات .باإلضافة إلى ذلك
. .١ستستمر الخدمات األساسية في جميع المنشآت هيئة بوسطن لإلسكان .المكاتب واألماكن العامة في المواقع مغلقة وسيتم استخدامها
في توفير الخدمات األساسية
 .٢من فضلكم اتبعوا تعليمات المديرين عن كيفية التواصل مع طاقم الموقع وطلب اإلصالحات أو المساعدة عند االحتياج
 .٣طاقم العمل في مكتب هيئة بوسطن لإلسكان في شارع شونسي يعملون عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف .لمزيد من المعلومات
زوروا موقع هيئة بوسطن لإلسكان https://www.bostonhousing.org
. .٤يوجد أماكن للطعام المجاني في أنحاء المدينة ونحن نعمل مع مدينة بوسطن التأكد من حصول الجميع على الطعام والدواء سنوافيكم
بالمزيد من المعلومات والتي يمكن أن تجدوها على موقع www.boston.gov
 .٥يرجى االتصال على رقم  311للوصول إلى خط بوسطن الصحي إذا كان لديكم أية أسئلة عن الفيروس إن اتباع إرشادات فيروس
كوفيد  ١٩في غاية االهمية وهي غسيل اليدين بصورة متكررة تفادي لمس الوجه  ،تقليل عدد الزوار  ،تنظيف األسطح التي يتكرر لمسها
وممارسة االبتعاد االجتماعي .يتضمن االبتعاد االجتماعي تقليل التعامل وجها لوجه مع اآلخرين اال في الضرورة ،وعند الحاجة ينصح
بترك مسافة ستة أقدام بين الشخصين.
يمكنكم متابعة المعلومات المحدثة على موقع www.bphc.org

اذا كان لديكم أي أسئلة أو تحتاجون الى معلومات إضافية او مساعدة ،برجاء االتصال بمكتب اإلدارة ،و سوف نبذل قصارى جهدنا
لمساعدتكم .سوف نستمر بتحديثكم بالمعلومات مع تطور االمور .برجاء االعتناء بأنفسكم وشكرا

مع خالص الشكر،
كيت بينيت
ادارة
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