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 هل تحتاج مساعدة؟
 

 1-1-9 اتصل بالرقم –للطوارئ 

 

 0211-291-651أو  1-1-2اتصل بالرقم  –للموارد 

 /http://bridgetobenefits.orgمشروع بريدج تو بينيفيتس 

 

 

 الدراسة والعمل للبالغين
 التوظيف:

 2300-324-763 كارير فورس:

 

 الدراسة: 

 التعليم العام:اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية/ شهادة  -التعليم األساسي للبالغين  –برنامج ميترو نورث  

  763-422-4200 

  1100-433-763:كلية مجتمع أنوكا رامسي )الَحرم الجامعي في كوون رابيدز وكامبريدج( 

 4700-576-763 كلية أنوكا التقنية: 

 

 العمل التجاري/العمل الحر:

 3553-783-763 غرفة تجارة ميترو نورث: 

 4772-333-612 مركز التنمية األفريقية: 

   

   

  1510-324-763 مكتبة مقاطعة أنوكا:

 

 قانوني / هجرة

 www.ilcm.org / 1011-641-651/ 1368-223-800-1 مركز مينيسوتا للخدمات القانونية للمهاجرين:

 

 1441-332-612 مشروع المساعدة القانونية في الهجرة:

 

 5283-375-800-1 دائرة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية:

 

 5767-728-612 هوم الين )لمساعدة المستأجرين(:

 

 4970-783-763 جوديكير:

 

 5970-334-612 مكتب وسط مينيسوتا للمساعدة القانونية )مكتب مينيابوليس(:

http://bridgetobenefits.org/
http://bridgetobenefits.org/


 

 www.lawhelpmn.org الدليل القانوني / بعدة لغات:

 

 المسكن / الطاقة
 المساعدة في العثور على مسكن ودفع اإليجار وبدل المنافع:

 

 763-783-4730 ((:ACCAPالخط الساخن لشؤون السكن )برنامج العمل المجتمعي في مقاطعة أنوكا )
 

 الرهن "فوركلوجر" )برنامج العمل المجتمعي في مقاطعة أنوكا(:امتالك المسكن والوقاية من حبس 

 763-783-4880 
 

 4712-783-763المساعدة في مجال الطاقة )برنامج العمل المجتمعي في مقاطعة أنوكا(: 
 

 www.housinglink.org هاوزينغ لينك:

 

 1215-324-763خط موارد السكن: 

 

 1329-234-888-1الخط الساخن لملجأ ميترو: 

 

 

 

  مالجئ: 

 7006-323-763(: 18ستيبينغ ستون )للعازبين فوق سن 

 7365-568-763منظمة فاميلي بروميس في أنوكا )للعائالت(: 

 2330-780-763أليكساندرا هاوس )لضحايا العنف األسري(: 

 4805-776-651ذا دويلينغ بليس )لضحايا العنف األسري(: 

 

 التوعية والتثقيف: 

 2066-323-763(: 23-16هوب فور يوث )للشباب في سن 

 3052-493-763(: 21( )لِمن دون سن YMCAجمعية الشبان المسيحية )

 6873-755-763كوون رابيدز )للعائالت(:  -سالفيشن آرمي 

 6624-273-763ين من العنف األسري أو اإلتجار بالبشر(: منظمة أنيتون ستوري )للناج

 

 الغذاء / المال

 7200-422-763استقبال البالغين واألسرة:   مقاطعة أنوكا: 

ضع واألطفال:   4230 324-763النساء والرُّ

 

   /http://communityfoodcalendar.weebly.com التقويم الغذائي المجتمعي في مقاطعة أنوكا:

    

 /https://thefoodgroupmn.org/  763-450-3860 مجموعة الغذاء )ذا فود جروب(:
 

 مستودعات الغذاء:

 

 0046-422-763)كوون رابيدز /مقاطعة أنوكا(:  ACBC -مجلس اإلخوة في مقاطعة أنوكا 

 

 6873-755-763سالفيشن آرمي )بلين(: 
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 2013-784-763سينتينيال كوميونيتي: 

 

 4685-434-763)شمال مقاطعة أنوكا / هام ليك(:  NACE -طوارئ شمال مقاطعة أنوكا 

 

 2444-789-763)جنوب مقاطعة أنوكا / كولومبيا هايتس(:  SACA -مساعدات جنوب مقاطعة أنوكا 

 

 الدوائر المدرسية الخاصة باألطفال
 12، الصفوف من الروضة وحتى الصف 21 - 5األعمار 

 

 1000-506-763في أنوكا هينيبين:  11الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

  4680-433-763مركز الترحيب بالعائالت:  

 

 6000-792-763في سينتينيال:  12الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

 

 4500-528-763في كولومبيا هايتس:  13الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

 4426-528-763مركز تحديد المستوى والتنسيب: 

 

 5000-502-763في فريدلي:  14الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

 

 7040-753-763في سانت فرانسيس:  15الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

 

 5570-786-763في سبرينغ ليك بارك:  16الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

 

 8104-982-651في فوريست ليك:  831الدائرة المدرسية المستقلة رقم 

 

 ولة المبكرة / رعاية األطفالالطف
 سنوات 5التعليم األسري من الوالدة وحتى سن 

 

 1275-506-763في أنوكا هينيبين:  11الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 6120-792-763في سينتينيال:  12الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 4515-528-763في كولومبيا هايتس:  13الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 5123-502-763في فريدلي:  14الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 7170-753-763في سانت فرانسيس:  15الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 5560-786-763في سبرينغ ليك بارك:  16الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 8300-982-651في فوريست ليك:  831الدائرة المدرسية المستقلة رقم  

 

 4300-783-763هيد ستارت: 

 



 

 الموارد واإلرشاد في مجال رعاية األطفال:

 www.parentaware.org (:Parent Aware) بيرانت أويير
 

 المساعدة في دفع نفقات رعاية األطفال:

 المساعدة في رعاية األطفال:

 

 الصحة/التطبيب
 المساعدة الطبية: –مقاطعة أنوكا 

 EZ Info Line :7200-(763) 422 / www.mnsure.org -خط االستعالم إيزي إنفو الين  

 (:MNSureمركز خدمات التأمين الصحي بوالية مينيسوتا )

 الخدمات البشرية في بلين

Ave Suite 400 th1201 89 

Blaine, MN 55434 

 

 6000-236-763ميرسي:  مستشفيات:

 5000-263-763يونيتي:    

 

  عيادات طبية منخفضة التكلفة: 

 clinic/-ashif-http://islamiccentermn.org/al عيادة الشفاء )المركز اإلسالمي في مينيسوتا(:

  3722-783-763نورث ميترو لطب األطفال: 

 7777-287-651عيادة سانت ماري الصحية: 

 5300-755-763الصحة اإلنجابية / التثقيف حول الصحة الجنسية:  -عيادة نيوكلياس 

www.nucleusclinic.org 

 

 عالج األسنان بتكلفة منخفضة:

 عاًما والنساء الحوامل( 20)حتى سن  1530-746-612عالج أسنان األطفال: 

 6873-755-763سالفيشن آرمي: 

 

 4210-324-763معلومات عن التطعيم واللقاحات: 

 4200-324-763الصحة العامة: 

 

 4280-324-763فحوصات األطفال والمراهقين: 

 

 3801-755-763معالجة األزمات على مدار الساعة: الصحة النفسية: 

 1430-324-763استقبال األطفال:  / 1420-324-763استقبال البالغين:  

 

 1-1-9 اتصلو بالرقمللطوارئ: 

 

 رقام هواتف الصحة النفسية في وزارة الخدمات البشرية 
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 0377-358-800-1العربية: 

 8377-486-888-1همونغ: 

 3787-468-888-1الخميرية )الكمبودية(: 

 8251-487-888-1الالوية: 

 3798-234-888-1األورومية: 

 5877-562-888-1الروسية: 

 3785-234-888-1الصربية الكرواتية )البوسنية(: 

 8829-547-888-1الصومالية: 

 3438-428-888-1اإلسبانية: 

 8759-554-888-1الفيتنامية: 

 

 برعاية:

 صندوق األصول المجتمعية

 والالجئين في مقاطعة أنوكا للمهاجرين

2019 


