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   موارد ومعلومات لبرامج رعاية الطفل من أوستن للصحة العامة 

 ( APHاحصل على تحديثات عن طريق البريد اإللكتروني من أوستن للصحة العامة )

( رسائل بريد إلكتروني من حين آلخر إلى مقدمي رعاية  APHترسل أوستن للصحة العامة )

ومعلومات وموارد أخرى عن الصحة العامة. امأل هذا   19- كوفيداألطفال حول آخر مستجدات 

 النموذج القصير إلضافتك إلى قائمة البريد اإللكتروني. 

https://bit.ly/3rtS6Cd 

 19- موارد ومعلومات كوفيد

)اللقاحات، واالختبار،  في أوستن ومقاطعة ترافيس   19- احصل على معلومات حول كوفيد

 ، واإلرشادات القائمة على المخاطر، وما إلى ذلك(. 19- والدرجة المجتمعية من حيث كوفيد

https://www.austintexas.gov/covid19 

طفال، والتي  لمقدمي رعاية األ  APHمن  19-تحقق من صفحة الويب الخاصة بلقاح كوفيد

 العملية.  APHتتضمن توصيات 

-https://www.austintexas.gov/page/child

providers-care   

  19-( ألسئلة مقدمي رعاية األطفال حول كوفيد APHبريد إلكتروني من أوستن للصحة العامة )

 مشكالت الصحة العامة األخرى أو 

ChildCareInfo@austintexas.gov 

(  APHيمكن لمقدمي رعاية األطفال االتصال بالخط الساخن لمعلومات أوستن للصحة العامة )

 (.  APHمن ممرضات أوستن للصحة العامة ) 19-للحصول على إرشادات حول كوفيد 

512-972-5560   

إذا واجهت فترة انتظار، فأرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  

ChildCareInfo@austintexas.gov    لطلب معاودة

 االتصال بك.   

ت  ( عن حاالAPHيستلزم من برامج رعاية األطفال المرخصة إبالغ أوستن للصحة العامة )

 في برنامجك عبر اإلنترنت هنا.     19-. أبلغ عن حاالت كوفيد 19-كوفيد

https://bit.ly/3Ek3hF8 

( لألطفال  APHمن أوستن للصحة العامة ) 19-تحتوي مجموعة أدوات الترويج للقاح كوفيد

على مواد بلغات مختلفة يمكنك االستعانة بها لتشجيع موظفيك وعائالتهم على تطعيم أنفسهم  

وأطفالهم، بما في ذلك منشورات وصور وسائل التواصل االجتماعي والملصقات والنشرات  

 ر!  القابلة للطباعة. استخدم هذه األدوات لمساعدتنا على زيادة معدل التطعيم بين األطفال الصغا

https://bit.ly/3z3Ahx8 
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 (. APHالمتنقلة من أوستن للصحة العامة ) 19- قم بالتسجيل الستضافة عيادة لقاح كوفيد

 

 

https://bit.ly/3Eh8qho 

 

 (. APHمن أوستن للصحة العامة ) 19- كوفيداشترك الستضافة حدث تثقيفي بشأن لقاح 

 

 

https://bit.ly/3yc2kLq 

 

اطلب إمدادات معدات الوقاية الشخصية من أوستن للصحة العامة عن طريق ملء هذا النموذج.  

من   14تك رقم السريعة، فقم بتضمين الطلب في إجاب  19-إذا كنت بحاجة إلى اختبارات كوفيد 

 االستبيان، وسنرى ما إذا كانت لدينا اختبارات متاحة.  

 

https://bit.ly/3rvQQ1g 

 

 التنبيهات في حاالت الطوارئ 

للحصول على إشعارات نصية في حاالت الطوارئ في   Warn Central Texasاشترك في 

وسط تكساس من المسؤولين المحليين أثناء أوقات الكوارث أو أحداث السالمة العامة. توصي  

( بأن تقوم أنت وموظفيك بالتسجيل لتلقي تنبيهات لعناوين المنزل APHأوستن للصحة العامة )

 والعمل.  

warncentraltexas.org/alerts 

Bright By Text 

( مديري وموظفي رعاية األطفال على التسجيل في  APHتشجع أوستن للصحة العامة )

Bright By Text   لتلقي رسائل نصية تحتوي على معلومات تنموية وأفكار لألنشطة ومعلومات

حول الموارد واألحداث المحلية لألسر التي لديها أطفال صغار. الرسائل النصية متوفرة باللغتين 

اإلنجليزية واإلسبانية وتركز على النصائح والمعلومات الخاصة بفترة ما قبل الوالدة حتى سن  

 تشجيع عائالت برنامجك على االشتراك أيًضا! سنوات. يرجى  8

https://www.brightbytext.org/Families 
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