
دليل الموارد  COVID-19 (Coronavirus) مدينة بويز

رسالة من العمدة لورين ماكلين

 كان صعبا على مجتمعنا. حياتنا انقلبت نحن غير متأكدين مما سيحدث بعد ذلك، وكيف COVID-19 وأنا أعلم أن وباء

 ستتغير حياتنا من يوم إلى آخر وما هي التحديات الجديدة التي قد نواجهها. يرجى أن نعرف أننا، في مدينة بويز، نأخذ ضمان

.صحة وسالمة مجتمعنا على محمل الجد

حتى ال تصبح مستشفياتنا غارقة ومحميا سكاننا األكثر ضعفا ومن المهم أن نقوم جميعا بدورنا في إبطاء انتشار الفيروس،.

.أنا متأكد من أننا سوف نخرج أقوى ونتعافى كمجتمع. نحن في هذا معا، بويز

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  :19-COVID تحديثات مركز السيطرة على األمراض

ncov/index.html 
https://coronavirus.idaho.gov/: تحديثات حالة أيداهو 

www.cityofboise.org/covid19:  19 التحديثات-COVID مدينة بويز 

تحديثات حالة أيداهو 

 على مستوى الوالية البقاء في المنزل أمر صادر عن الحاكم ليتل •

 ويسري األمر، الذي صدر في 25 مارس/آذار، لمدة 21 يوماً. يجب على سكان أيداهو البقاء في منازلهم ما لم يكونوا

 أو يبحثون عن الخدمات األساسية)انظر قائمة الخدمات األساسية(مزودخدمة أساسي.

 زيارة :www.coronavirus.idaho.gov  لمزيد من المعلومات، بما في ذلك الخدمات األساسية •

 :اتصل بمنطقة الصحة العامة للحصول على أسئلة إضافية. يمكن االطالع على معلومات االتصال هنا •

us.idaho.gov/contact/https://coronavir

تحديثات مدينة بويز 

:مرافق مدينة بويز التالية مغلقة حاليا أمام الجمهور

 قاعة المدينة •

 قاعة المدينة الغربية •

مرافق مكتبة بويز العامة، بما في ذلك المكتبة الرئيسية وكل مكتبة فرعية  •

 كبار )وجبات الطعام على عجالت ال يزال يتم توفيرها من خالل Eardley فورت بويز، بما في ذلك مركز ديك •

 )خدمة البيك اب الرصيف

المراكز المجتمعية المدرسية •

 ايداهو آيس وورلد •

حديقة الحيوان بويز •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.idaho.gov/
http://www.cityofboise.org/covid19
http://www.coronavirus.idaho.gov/
http://www.coronavirus.idaho.gov/
https://coronavirus.idaho.gov/contact/
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 ملعب غولف هولو السمان •

 ملعب جولف الينابيع الدافئة  •

 بويز ووترشيد •

 جيمس كاسل هاوس •

 جميع دورات المياه في الحديقة )سيتم وضع دورات مياه مؤقتة في مواقع المتنزهات عالية االستخدام( •

 جميع دورات المياه رئيس درب •

 جميع حدائق التزلج •

 جميع الحدائق الكلب المسورة خارج المقود )خارج مناطق المقود وخارج المقود ساعات الحديقة لم تتأثر( •

 جي أي هـو وكاثرين ألبرتسون مؤسسة الدراجات  •

 مؤسسة عائلة جي أي هـو وكاثرين ألبرتسون بويز وايتووتر بارك •

 جميع مالعب الحديقة مغلقة •

 

 سيتم تقديم الخدمات التي تقدم عادة من خالل التفاعالت الشخصية من خالل الويب )إذا أمكن( أو عبر الهاتف أو عبر البريد أو

 .تأخيرها حتى يتم استعادة الخدمات العامة

 

 :باإلضافة إلى ذلك، توجد تغييرات الخدمة التالية

 

 .وتلغى جميع البرامج العامة والتوعية العامة على نطاق المدينة حتى إشعار آخر •

 .تم إغالق خدمة سماد البيك آب في حدائق أيداهو النباتية وموقع طريق جوبلين •

 .يتم إغالق انخفاض إعادة تدوير الزجاج •

 .يتم تعليق جمع النفايات الخطرة المنزلية •

 .سيتم تعليق مجموعة األصناف الكبيرة ما لم تتم جدولة بالفعل •

 يتم تأمين إرجاع دفتر المكتبة. يرجى االحتفاظ بالمواد الخاصة بك حتى يتم إبالغها خالف ذلك. تم تمديد جميع •

 .تواريخ االستحقاق حتى 1 يونيو 2020

 يتم إيقاف إنفاذ مواقف السيارات واالمتثال للقوانين )باستثناء عمليات التفتيش على رعاية األطفال( طوال مدة أمر •

 .اإلقامة في المنزل الخاص بالحاكم

 .وقد توقفت مكافحة الحيوان لمدة الحاكم البقاء في المنزالألمر •

 وستستمر عمليات التفتيش على المباني والحرائق ألغراض التشييد، ولكن على أساس محدود مع انخفاض عدد •

 الموظفين. ويجب الوفاء بالمبادئ التوجيهية لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها إلجراء عمليات التفتيش

 .للمساعدة في حماية صحة وسالمة الموظفين

 

 بالشراكة مع منطقة مدرسة بويز، تقدم مدينة بويز باركس والترفيه مخيمات نهارية مجانية في مدرسة ويتير االبتدائية ومدرسة

 .مورير نيلسون االبتدائية

 ekovarik@cityofboise.org - االتصال: إميلي كوفاريك •

 

 

 تحديثات منطقة المدرسة 

 

 .تم إغالق منطقة مدرسة بويز ومنطقة مدرسة غرب أدا حتى 20  أبريل 2020 •

 تقدم منطقة مدرسة بويز لألطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 عاًما( وجبات مجانية للوجبات. يمكن لألطفال •

 تناول الوجبات من الساعة 9 صباحاً حتى 10 صباحاً. ال يلزم تحديد أو إثبات االلتحاق بالمدارس، ولكن يجب أن

 :يكون الطفل حاضراً. مواقع الوجبات المجانية هي

 )نورثفيو سانت W 7701( مورلي نيلسون االبتدائية •

 )سانت S Owyhee 1609( ويتني االبتدائية •

 )فيرفيلد افي W 6411( غريس جوردان االبتدائية •

• St)  thN 29 301) ويتيير االبتدائية 
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•  ً  تقدم منطقة مدرسة غرب آدا وجبات مجانية لإلفطار والغداء لألطفال من الساعة 1-18 من الساعة  11:00 صباحا

 .حتى الساعة 1:00 ظهراً، ويتم تقديم وجبات الطعام في ممرات الحافالت المدرسية ومنطقة مخصصة أمام المدرسة

 :وتشمل المواقع ما يلي

 ميريديان الوسطى •

 لويس وكالرك ميدل •

 المرحلة االبتدائية الحدودية  •

 الرئيس جوزيف االبتدائية •

• Spalding االبتدائية 

 مدرسة النهضة الثانوية •

• Ustick االبتدائية 

 الصحراء سيج االبتدائية •

• Peregrine االبتدائية 

 ماكميالن االبتدائية •

 باربرا مورغان •

 ماري ماكفيرسون •

 مدرسة شابارال االبتدائية •

 .تقوم إدارة حدائق واستجمام مدينة بويز بتشغيل مخيمات نهارية في مدرستي ويتير ومورلي نيلسون االبتدائيتين •

 

 

 تحديثات المستشفى 

 

 مستشفى القديس لوقا (سانت لوكس)          •

 اختبار متاح اآلن في مواقع بويز وميريديان COVID-19 في الهواء الطلق محرك المتابعة •

 متاح اآلن على )COVID-19 9500-381) 208 الخط الساخن للتريا •
• -and-lukes/notes-https://www.stlukesonline.org/blogs/st: موقع الموارد

announcement -coronavirus-19-covid-lukes-announcements/2020/mar/st

tlook.com][nam01.safelinks.protection.ou 

 

 مستشفى سانت ألفونسوس  •

 في الهواء الطلق  في موقع ميريديان هيلث West Cherry Lane) COVID-19 يتوفر فحص 5 •

 بالزا )302

 متاح اآلن على )COVID-19 2683-302) 208 الخط الساخن غير العاجل •

• https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/: الموارد موقع 
 

 سالتزر الطبية  •

 متاح في موقع نامبا Curbside COVID-19 عرض •

 ext. 7 الخط الساخن للتراجيد متاح اآلن على الرقم )208( 3000-463 •

• https://saltzerhealth.com/coronavirus/: موقع الموارد 
 

 

 

 

 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.stlukesonline.org*2Fblogs*2Fst-lukes*2Fnotes-and-announcements*2F2020*2Fmar*2Fst-lukes-covid-19-coronavirus-announcement%26data%3D01*7C01*7Cskeithly*40cityofboise.org*7C8da87a3d6bae46b4d64f08d7cdb4e89a*7Cda3e15835c884f8ea832bd79cbd319cb*7C0%26sdata%3DHZptQ8dPddonVdtGhAOWm1fYFgn1q*2BAax7FBd*2BfING0*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!FkC3_z_N!fsbN_4uIYfW3IJHRiKMNgDAI1sO9BaIYec-zf27MgHG89lmqKGggXhPt4oTb%24&data=01%7C01%7Cskeithly%40cityofboise.org%7C405941451c7c4ecf4bff08d7cf3cfe3e%7Cda3e15835c884f8ea832bd79cbd319cb%7C0&sdata=%2F2Rj11cSvqu0CBjCkVEAV5bSJPLWlVe2u9OA%2B9FNJAo%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.stlukesonline.org*2Fblogs*2Fst-lukes*2Fnotes-and-announcements*2F2020*2Fmar*2Fst-lukes-covid-19-coronavirus-announcement%26data%3D01*7C01*7Cskeithly*40cityofboise.org*7C8da87a3d6bae46b4d64f08d7cdb4e89a*7Cda3e15835c884f8ea832bd79cbd319cb*7C0%26sdata%3DHZptQ8dPddonVdtGhAOWm1fYFgn1q*2BAax7FBd*2BfING0*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!FkC3_z_N!fsbN_4uIYfW3IJHRiKMNgDAI1sO9BaIYec-zf27MgHG89lmqKGggXhPt4oTb%24&data=01%7C01%7Cskeithly%40cityofboise.org%7C405941451c7c4ecf4bff08d7cf3cfe3e%7Cda3e15835c884f8ea832bd79cbd319cb%7C0&sdata=%2F2Rj11cSvqu0CBjCkVEAV5bSJPLWlVe2u9OA%2B9FNJAo%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.stlukesonline.org*2Fblogs*2Fst-lukes*2Fnotes-and-announcements*2F2020*2Fmar*2Fst-lukes-covid-19-coronavirus-announcement%26data%3D01*7C01*7Cskeithly*40cityofboise.org*7C8da87a3d6bae46b4d64f08d7cdb4e89a*7Cda3e15835c884f8ea832bd79cbd319cb*7C0%26sdata%3DHZptQ8dPddonVdtGhAOWm1fYFgn1q*2BAax7FBd*2BfING0*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!FkC3_z_N!fsbN_4uIYfW3IJHRiKMNgDAI1sO9BaIYec-zf27MgHG89lmqKGggXhPt4oTb%24&data=01%7C01%7Cskeithly%40cityofboise.org%7C405941451c7c4ecf4bff08d7cf3cfe3e%7Cda3e15835c884f8ea832bd79cbd319cb%7C0&sdata=%2F2Rj11cSvqu0CBjCkVEAV5bSJPLWlVe2u9OA%2B9FNJAo%3D&reserved=0
https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/
https://saltzerhealth.com/coronavirus/
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 COVID-19 عالمات التحذير

 

 :احصل على الرعاية الطبية على الفور. وتشمل هذه العالمات ما يلي ،COVID-19إذا كنت تضع عالمات تحذير طارئة  ل

 

 صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس •

 ألم مستمر أو ضغط في الصدر  •

 ارتباك جديد أو عدم القدرة على الحركة  •

 شفاه مزرقّة أو وجه •

 

 هذه القائمة ليست شاملة للجميع. يرجى استشارة مقدم الخدمة الطبية للحصول على أي أعراض أخرى التي هي قطع أو *

 .مثيرة للقلق

 

 



 الصحة األولية 

، يرجى االتصال   COVID-19أو تحتاج إلى تقييم للعدوى  COVID-19إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت ل

 اليوم والبقاء في سيارتك عند وصولك.  بإحدى عيادات الصحة األولية التنفسية للحصول على موعد في نفس

 

 2865-809-208 :(الجادة W. Chinden 5601) الصحة األولية، جاردن سيتي

 208-895-8670 :(.E. Lanark Dr 3280)الصحة األولية، مفترق طرق ميريديان 

 6567-466-208كالدويل الجادة(:    700الصحة األولية، نامبا ) 

 

    (Primary Health )عيادة الصحة األولية لالترجمة الشفوية متوفرة من خال
 


