
 
اير بار شهر اخ  ف�ب

ي تقد�م   5اهال وسهال باصدقاء وسكان المنطقة رقم 
ي مدينتنا ,خاصة مغ استمرارنا �ف

اير شهرا مزدحما للغا�ة �ف , كان شهر ف�ب
ي حاالت الطوارئ والخدمات الحرجة لسكاننا اال��� تاثرا ,والدعوة لتلب�ة  

خدمات اساس�ة امنة وموثوقة ,واالغاثة �ف
ان .  د   اقرا هدا احت�اجاتنا لسكان والج�ي وس كورونا ومعالجة الت�ث العدد للحصول ع� تحديثات لجهود االغاثة من ف�ي

ل�ة الخطرة الجد�دة .  ف  ,والمشاركة المجتمع�ة ,وانتخابات مجلس الممدينة القادمة ,و�رنامج التقاط النفا�ات الم�ف

 

وس كورونا  :  جهود مدينة فينك�س لالغاثة من ف�ي

 
ي اال�جار ومساعدة المرافق اعتبارا من تواصل مدينة فينكس استخدام منح 

وس كورونا �ف اير   19االغاثة من ف�ي ,   2021ف�ب
حسابا متاخرا �سبب الصع��ات االقتصاد�ة لل��اء . وقد تم توز�ــــع ما مجموعه    3143قدم مساعدات مال�ة ا� 

ة , سيتم توف�ي  1,745,012.23 �عات الف�درال�ة الخ�ي ي شهر مارس , نت�جة للت�ث
 الم��د من اموال االغائة الطارئة  دوالر . �ف

ر�ن   ة ا� السكان المت�ف  القادمة مبا�ث

ي ع��ة اختبار ل كوف�د _ 
ي والع��ة رقم  19اصدار ثايف

  2( صور ل بايت
ي الجد�د للمدينة ,ستوفر هدە الوحدة الجد�دة , الىت �ديرها  1�شبه الع��ة رقم  �ك الطىب                                            ال�ث

PREMIRE LABS SOLUTIONS )    ( 

از المتسلسل (            , االختبار بنتائج �� 19مستضد او لقاح كوف�د _  )       PCRعة /بالضافة ا� اختبار تفاعل البول�م�ي
ف ان هدف الع��ة رقم  ي حني

ف لم��د من التا��د . �ف ي غضون يوم ا� يومني
  19هة جعل اختبار كوف�د _  1مع ارسال النتائج �ف

كز الع��ة رقم  ي فينكس , س�ت
ي المدينة    2متاحا للمجتمعات المرومة �ف

ي المناطق �ف
ع� تقد�م اختبار �مكن الوصول ال�ه �ف

 المبلغ عنها .   19المناطق الىت تظهر �سبة اع� من كوف�د _   الىت تعت�ب .<مناطق ساحنة > او 



ي مع ماك )
ي حد�قة مارف�ل ( صور ل بايت

 موقع جد�د وثابت �ف
ي حد�قة مارف�ل الىت تقع ,

ي االسب�ع        51      4420اطلقنا ا�ضا موقغا ثابتا �ف
ف , االر�عاء   –, والذي �عمل ثالثة ا�ام �ف االثنني

 والجمعة  

ي الحا�ي  1صباحا ا�  7من  �ك الطىب للمدينة , مركز ( فين�ف  لل�طان ) ,    ظهرا , سيتم اجراء االختبارات من قبل ال�ث
از المتسلسل (           ) ال��عة الفراد المجتمع دون دفع اي تكلفة . خدمات       PCRوس�قدم اختبارات تفاعل البول�م�ي

 CARE ACT RELIEFل ( االختبار متاحة الفراد المجتمع مجانا من قب

ي الحلول 
د توسيع ا�ة الماوئ واالستثمارات االخرى �ف  الت�ث

 

 صور من 

ي مجتمعنا . وا �شمل الجهود  
د �ف �ستثمر مدينة فينكس مالين الدوالرات لتلب�ة احت�اجات اولئك الذين �عانون من الت�ث

ي منامنازلهم  المبذولة من اجل ال �ساعد فقط اولئك الذين �فتقرون 
ا� ماوى , ول�ن ا�ضا الذين �كافحون من اجل البقاء �ف

ان�ة   20االسكان الم�سورة التكلفة . لقد خصصت المدينة ح�ث نعمل ع� توف�ي الم��د من خ�ارات  ف مليون دوالر من الم�ي
 مليون من المنح الف�درال�ة للتم��ل , ساعد االالف من سكان فينكس للعثور ع� ماوئ    150وا��� من    2021-2020المال�ة 

ا�ات   د , مثل توسيع ا�جاد الماوئ الذي وافق عل�ه المجلس , و�ث العمل ع� ا�جاد حلول ط��لة االجل لتحد�ات الت�ث
ف واالسكان الم�سور  ي حاالت الطوارئ , وقدا� المحار�ني

االسكان والماوئ , والتخف�ف من حرارة الص�ف , وخ�ار الماوئ �ف
م عضوة المجلس ( كوردادو ) بالعمل مع الحكومات المحل�ة االخرى  التكلفة , واال�جار , والمساعدة ع� الرهن  ف العقاري تل�ت

د . ير�ب الطالع ع� القصة للحصول ع� تفاص�ل محددة :   ي امعالجة مشكلة الت�ث ات��ب  من اجل نهج اقل��ي اس�ت
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هات ف ي االح�اء والمن�ت
ة مثبة �ف  مكتبات مجان�ة صغ�ي

https://www.phoenix/


 
�ة لتوف�ي مكتبات   ا�ة مع جنوب غرب التنم�ة الب�ث مكتباتنا العامة ل�ست مفتوحة للخدمات الشخص�ة , فاننا نقدر ال�ث

ة مجان�ة لسكان المنطقة   هاتنا . تقدم هذە المكتبات الم��نة �شكل جم�ل كتبا مجان�ة تم ا  5صغ�ي ف ع بها الطفال  ومن�ت لت�ب
ي مارف�ل 

  LITTLEFREELIBRARY.ORGهول�دي و حد�قة مار��سا قم ب��ارة –واشنطن –االح�اء تم تثبيتها �ف

للحصول ع� ح��طة لجميع المكتبات الجد�دة والقائمة ا�ضا شكرا الدارة الحدائق واالستجمام لدينا لتثبيتها والعمل مغ  
 سكاننا .  

ي المنطقة 
 5اجتماع قادة االح�اء �ف

 

ي المنطقة 
ي لزعماء ال�ي �ف

ا�ف ام حميع القتدة القدا� ، وكذل 2021لعام   5نظمنا اول اجتماع اف�ت ف ان  نحن ندر ال�ت ك الج�ي
ة ا� سكاننا ،ح�ث نعمل معا اا�جاد حلول للقضا�ا   اك حيهم . كان من المفبد االستماع مبا�ث الجدد الذبن اخذوا العمل ال�ث

 الىت توثر علبنا جم�عا . 

    

  Black history ة �شغ�ل الف�ديو لمقاطع ائمصور لق( 



 
ف ،        black historyتقديرا لشهر       ا�شات مدينة فينبكس قائمة �شغ�ل لمقاطع الفبديو الخاصة بالقادة السود الرئ�سني

ي ذلك نائب رئ�س البلد�ة الخاص بنا كالفن جود ( 
ي  )  2020_  1927بما �ف

نحن نقدر جميع مساهمات �كاننا وعمالنا السود �ف
ي وااحا�ف 

 y/9fow50Dz2lohttp://ow.lالما�ف

ل عن علم من الصورة المصغرة  ف ل�ة الخطرة من الم�ف ف ي الستالم النفا�ات الم�ف نامج التج��ىب ال�ب
 لف�ديو . 

 
ي مدته  فينكس مؤخرا وافق مجلس مدبنة  اشهر س�سمح لعمالء النفا�ات الصلبة بجدولة   6ع� تنف�ذ برنامج تج��ىب

ل�ة الخطرة (  ف ل لمواد النفا�ات الم�ف ف  ) .لم��د من المعلومات ولجدواة االستالم ، تفضل ب��ارة    HHWاستالمخم من الم�ف

 ublicworks/HHWWww.Phoenix.gov.p 

انك   ة الممتعة وشاركها مع ج�ي  قم ا�ضا بالقاء نظرة ع� اعالنات الخدمة العامة القص�ي

 Https://uoutu.be/ftwG4hvuav4   

ي مكتب المقاطعة 
اير . كما هو ااحال دائما .نحن متواجدون �ف ع� الرفم   5شكرا لك ع� قراءة ومشاركة اخبار �ي ف�ب

 council.district.5@phoenix.gov و             7446- 262_ 602

 التواصل االجتما�ي يوم�ة .تابعونا ع� وسائل وللتحديثات ال
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