
 
 

 ؟حظر تجولھل ھناك 

 

، وجھ الحاكم فیل مورفي جمیع  3/21/2020یوم السبت الموافق 

السكان بالبقاء في منازلھم حتى إشعار آخر. تشمل االستثناءات 

العنایة عن  بحثالحصول على السلع أو الخدمات األساسیة أو ال

للعمل أو  التوجھالطبیة أو زیارة العائلة أو األصدقاء المقربین أو 

 ةالمشاركة في األنشطة الخارجی

 

 التي تعتبر ضروریة؟ المجاالتما ھي 

 

 )لشباكالمطاعم (الطلبات الخارجیة ، التوصیل ، ا

متاجر بقالة / أسواق المزارعین / صیدلیات / مستوصفات 

 مخازن مستلزمات طبیة-الماریجوانا الطبیة 

 مخازن مالئمة -محطات الوقود 

مخازن مساعدة داخل مرافق الرعایة الصحیة مخازن األجھزة 

 وتحسین المنزل البنوك / خدمات صرف الشیكات 

 مغاسل المالبس / التنظیف الجاف

 متاجر المستلزمات بشكل أساسي لألطفال دون سن الخامسة

 الخمورمتاجر  -متاجر الحیوانات األلیفة 

 وكالء السیارات ، ولكن فقط لصیانة وإصالح السیارات ،

 السیارات يومیكانیك 

 محالت الطباعة والتجھیزات المكتبیة

 متاجر البرید والتسلیم

 الداخل؟ في الناس خدمة للمطاعم یمكن ھل
 

ال ، تقتصر المطاعم على خدمات الطلبات الخارجیة أو التوصیل أو 

 .عن طریق الشباك

" Coronavirusوفئة " Paterson Plusیُرجى استخدام 

لإلبالغ عن المطاعم واألنشطة التجاریة األخرى التي تعمل خارج 

 أمر الحاكم
 

 غیر الضروریة؟لعمال الألما ھي بعض األمثلة 

 

 الحانات / النوادي اللیلیة التي ال تقدم الطعام 

 Go-Goحانات ونوادي الــ  

 دور السینما 

 التسوقومراكز 

 الصاالت الریاضیة 

 ومراكز اللیاقة البدنیة

 صالونات الحالقة 

 وصالونات التجمیل 

 وصالونات األظافر

 محالت بیع االلبسة   

  متاجر الكتب

 صالونات التدلیك  

 محالت الدخان 

 إصالح األحذیة
 

 

 ھل ھناك قیود أخرى؟

 

 تكون ھناك خدمات جماعیة في دور العبادةنعم ، لن 

المالعب والحقول مغلقة ؛ ال یُسمح بتجمعات جماعیة ولكن 

ركوب الدراجات والمشي والركض واالستمتاع بالحدائق أثناء 

 ممارسة التباعد االجتماعي اآلمن.

 ھناك توزیع لألغذیة للطالب واین؟ مع إغالق المدارس ،ھل
 

 سیكون ھناكوصباحا حتى الواحدة بعد الظھر  10والغداء من یتم تقدیم اإلفطار 

 .اقسام لمدینة باترسون توزیع في كل قسم من الستةللموقعان 

 إلى محل إقامتھم. الذھاب إلى مواقع التوزیع األقرب على الطالب اواآلباء

 موقع مدارس باترسون االلكتروني یمكن العثور على مواقع التوزیع في

www.paterson.k12.nj.us 
 
 
 

 ھل ستقدم المدینة فحوصات الفیروس للسكان؟
 

 باسایك كاونتي تستكشف خیارات مدینة باترسون ، باالشتراك مع

أعراض مثل  ظھرت لدیكتنفیذ فحص متنقل. حتى ذلك الحین ، إذا 

التطبیب عن  بطبیبك أو وضیق التنفس ، اتصل الحمى والسعال

بمركز رعایة عاجلة أوالً ،  بعد. إذا لم یكن لدیك طبیب ، اتصل

 واجعل ذھابك للطوارئ في المستشفى اخر خیاراتك.

 مالیًا؟ ھل سیكون ھنالك دعم لالعمال المتأثرة

  SBA - SBA.gov/disasterقروض الكوارث من 

 nj.gov/labor -إعانات البطالة 

 لجنة مختصة "لجنة دعم األعمال الصغیرة"أنشأ العمدة 

ومراجعة جمیع الجمعیات واالتحادات والموارد  للعمل على مخاطبة

لشركات الصغیرة في باترسون الموجودة في ا المتاحة لمساعدة

المنطقة ،الدولة ، والمصادر الفیدرالیة. وستقوم ھذه اللجنة بتقدیم 

  باول.المعلومات الصحاب تلك االعمال وللعامة اوال
 
 

 التحدیثات والنشرات الیومیة من قبل السید أندریھ صایغ
 في ھذا الوضع الشائك االمور والمستجدات  تتغیر بسرعة بشكل یومي ،وأحیانًا بالساعة.

 ویطالب رئیس البلدیة اندریھ صایغ جمیع السكان بمتابعة صفحات المدینة 
 "Paterson Plusوتنزیل تطبیق " Twitterو  Facebookعلى 

في متجر التطبیقات الخاص بك للحصول على تحدیثات منتظمة ، ومتابعة الموقع االلكتروني الرسمي 
 للمدینة  للحصول على أحدث المعلومات.

www.patersonnj.gov/covid19 

Watch Mayor Sayegh updates daily at 5pm. 

YouTube - City of Paterson NJ 
Cablevision - Channel 77 Verizon 

Fios - Channel 32 

COVID-19 FAQ 
Updated as of Saturday, March 21, 2020 - 9pm. Will be updated frequently. 

Questions on Covid-19 - Call 2-1-1 
Text NJCOVID to 898-211to receive text info and stay informed. 

www.patersonnj.gov/covid19 

http://www.patersonnj.gov/covid19
http://www.patersonnj.gov/covid19

	Watch Mayor Sayegh updates daily at 5pm.

