
 
 

 كورونا في أعقاب انتشار فيروسالتعامل األمثل 

 

 :سكان شرقي القدس األعزاء

عائلية. ما من ناحية من ناحية اقتصادية ومع انتشار وباء الكورونا  األمثل معلومات مفيدة حول التعاملعلى هذا الملف  يحتوي

 .التي تستطيع تقديم المساعدة لكم الحصول عليها والجهات بإمكانكمهي الحقوق التي 

 

 الدعم العاطفي •

للرد على توجهاتكم  نفسيونساخن حيث يستعد اخصائيون اجتماعيون وخط  توفيريعمل قسم الخدمات االجتماعية على 

 .على مدار الساعة 106واستشاراتكم على الرقم التالي 

 

 :لألزمةاإلدارة االقتصادية 

ى الطول. في وقت األزمات وما عواقبها على المد ،نمر اليوم بفترة صعبة وغير معروفة األبعاد. ال نعرف كم ستستمر هذه األزمة

رئ حتى مع اعالن حالة الطواوفقا للبيانات، تحديد أولوياتكم في االنفاق وتجنب المشتريات االضافية. أي ، نوصيكم بشد األحزمة

وبالتالي ال فائدة من شراء كميات كبيرة وتكديسها في  قهناك مخزون كاٍف من المنتجات االساسية التموينية والصحية في األسوا

. اإلمكانأي مرة في األسبوع قدر وعمل مشتريات بشكل اسبوعي  إال للضرورةبعدم الخروج من المنزل بشدة ننصحكم  المنزل.

 والتخزين في المنزل. الشراءليست هناك حاجة للمبالغة في 

سيساعدكم على تنظيم ن وااللتزام بها. التسوق وفقا للقائمة ن القادميقبل التوجه للشراء نوصيكم بتحضير قائمة مشتريات لألسبوعي

 مشترياتكم وسيمنع اإلسراف في الشراء.

محفوفة بالمخاطر وقد لكنها  احة لكم. القروض قد تعالج مشكلة حالية وتوفر الرالبنكية للقروض تجنبوا االعالنات التي تروج

 إلى ضائقة مالية على المدى الطويل. ديؤت

 

 لمعرفة المزيد عن إدارة الميزانيات في وقت األزمات بإمكانكم التوجه للموقع أدناه:

29250-148941064440-https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=141430 

 

 ملين:حقوق العا

 يوفر لكم موقع كل الحق المعلومات الالزمة عن حقوق المتواجدين في الحجر الصحي :

https://www.kolzchut.org.il/ar/فيرو_بعدوى_إصابته_خشية_الصحي_الحجر_في_مكث_الذي_للعامل_المرض_أيام

 كورونا_س

 

https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=141430-148941064440-29250
https://www.kolzchut.org.il/ar/أيام_المرض_للعامل_الذي_مكث_في_الحجر_الصحي_خشية_إصابته_بعدوى_فيروس_كورونا
https://www.kolzchut.org.il/ar/أيام_المرض_للعامل_الذي_مكث_في_الحجر_الصحي_خشية_إصابته_بعدوى_فيروس_كورونا


 
 

 ي خرج في إجازة غير مدفوعة األجر في أعقاب انتشار فيروس كورونا:حقوق العامل الذ -موقع كل الحق

https://www.kolzchut.org.il/ar/انتشار_أعقاب_في_األجر_مدفوعة_غير_إجازة_في_أُخِرج_الذي_للعامل_معلومات_

 كورونا_فيروس

 

 التأمين الوطني:

على موقعهم  اإلرشادات والتوجيهات في ظل انتشار فيروس كورونا شامل لجميعملخص مؤسسة التأمين الوطني بعمل ت قام

 على االنترنت.

2020.aspx-https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/covid19 

 

يمكن على ضمان دخل خالل هذه الفترة. يمكن أيضا ألصحاب االعمال المستقلة والمصالح الشخصية في مهن معينة الحصول 

 لطريق االنترنت على الموقع التالي: تقديم الطلب عن ا

 

https://www.btl.gov.il/ואישורים%20טפסיםmekuvanim/Pages/default.aspx-tfassim/ 

 

 إلرسال الملفات إلى موظف التأمين دون الحاجة للحضور إلى الفرع:

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx 

 

 للتواصل مع الفرع بشكل شخصي:

snif.aspx-https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/contact 

 

 يمكنك الحصول على معلوماتكم الشخصية واصدار الوثائق واالوراق الرسمية على الموقع التالي:

https://ps.btl.gov.il/#/login 

 

 بإمكان أصحاب المصالح التي تضررت بسبب فايروس كورونا التقدم بطلب الحصول على المساعدة على الموقع التالي:

 

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx 

 

https://www.kolzchut.org.il/ar/معلومات_للعامل_الذي_أُخرِج_في_إجازة_غير_مدفوعة_الأجر_في_أعقاب_انتشار_فيروس_كورونا
https://www.kolzchut.org.il/ar/معلومات_للعامل_الذي_أُخرِج_في_إجازة_غير_مدفوعة_الأجر_في_أعقاب_انتشار_فيروس_كورونا
https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/covid19-2020.aspx
https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/tfassim-mekuvanim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/tfassim-mekuvanim/Pages/default.aspx
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx
https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/contact-snif.aspx
https://ps.btl.gov.il/#/login
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx


 
 

 العائلة: •

غرس شعور المسؤولية عند األطفال يدفعهم إلى كقاعدة عامة ننصحكم بإنشاء جدول يومي منتظم لكافة أفراد العائلة وأيضا لكم. 

 عدة في األعمال المنزلية.اسبناء برنامج روتيني يتضمن وقتا للعب، وقتا للدراسة وايضا الم

 والتناوب على العمل والعناية بالبيت واألطفال بحيثلزوجين لألزواج الذين يعملون من البيت، يُنصح بتقسيم الوقت بين ا

يبدأ أحد الزوجين بوقت مبكر وينتهي عند الظهيرة، واألخر يبدأ الظهر وينتهي في المساء. هناك العديد من األعمال التي تسمح 

 ل من البيت، بإمكانك فحص ذلك مع صاحب العمل.مللعللموظفين 

االنترنت للحصول على الكثير من األفكار والنشاطات العائلية لكم وألوالدكم، كما وبإمكانكم اإلبداع  بإمكانكم االستفادة من عالم

 ولوا استخدامه بما ينفعكم قدر اإلمكان.وتعلم الكثير عن طريق االنترنت. حا

 

 ي على الفيسبوك العديد من القصص باللغة العربيةقتقدم صفحة بالثقافة نرت

https://www.facebook.com/445029329583740/posts/656271618459509/?d=n  

 

 للغة العربية والتي يمكن تحميلها مجاناموقع كتب يحتوي على العديد من الكتب المترجمة 

et/pdf.n-https://www.kutub 

 

 ثروة من االنشطة التعليمية والتجارب المختلفة: يقدم معهد ديفيدسون

-at-https://www.davidsoncourses.com/stuck

dJvew0jaSwx5yaPWj3esV28S8NhX8xtyFfIDtf4home?fbclid=IwAR13ZJYeRKv6V2F9PBzS 

 

 نا:ة كوتر العديد من الكتب الرقمية مجاتقدم مكتب

https://www.facebook.com/Library.kotar/posts/2819425958148234?comment_id=28196952581

21304&notif_id=1584029028917734&notif_t=comment_mention&ref=notif 

 نتمنى السالمة للجميع

 نحن هنا ألجلكم

 مركز الدعم والتمكين 

 مكتب الرفاه االجتماعي 

 القدس

 

https://www.facebook.com/445029329583740/posts/656271618459509/?d=n
https://www.kutub-pdf.net/
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR13ZJYeRKv6V2F9PBzSdJvew0jaSwx5yaPWj3esV28S8NhX8xtyFfIDtf4
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR13ZJYeRKv6V2F9PBzSdJvew0jaSwx5yaPWj3esV28S8NhX8xtyFfIDtf4
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR13ZJYeRKv6V2F9PBzSdJvew0jaSwx5yaPWj3esV28S8NhX8xtyFfIDtf4
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR13ZJYeRKv6V2F9PBzSdJvew0jaSwx5yaPWj3esV28S8NhX8xtyFfIDtf4
https://www.facebook.com/Library.kotar/posts/2819425958148234?comment_id=2819695258121304&notif_id=1584029028917734&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/Library.kotar/posts/2819425958148234?comment_id=2819695258121304&notif_id=1584029028917734&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/Library.kotar/posts/2819425958148234?comment_id=2819695258121304&notif_id=1584029028917734&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/Library.kotar/posts/2819425958148234?comment_id=2819695258121304&notif_id=1584029028917734&notif_t=comment_mention&ref=notif

