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مرحبًا بكم في دليل موارد المجتمع ثنائي اللغة التابع
لمركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين!
كما يعلم الكثير منكم ،قد يكون الوصول إلى معلومات موارد المجتمع المحدّثة صعبًا ويستغرق الكثير من الوقت .ويكمن
الغرض من وراء دليل موارد المجتمع التابع لمركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين في توفير أداة لهؤالء األشخاص
الذين يعملون عن كثب مع األطفال والشباب واألسر في منطقة تيغارد وتواالتين .ويحتوي هذا الدليل على معلومات عن
الخدمات الالزمة األكثر شيو ًعا وكيفية الحصول عليها .ويمكن نسخ صفحات منه وتقديمها إلى األسر التي تطلب المساعدة.
ً
صعوبة من ذي قبل .كما قدمنا أحدث المعلومات المتاحة
وبسب جائحة كوفيد ،19-كان تحديث دليل الموارد هذا العام أكثر
كلما كان ذلك ممك ًنا ،ومع ذلك تتغير العديد من الخدمات والبرامج بسرعة حسب الظروف المحيطة .وكلنا أمل في أن تجد
هذه التحديثات مفيدة وأن ترجع إلى البرامج قبل زيارتنا لالطالع على أي تغييرات إضافية.
ً
هذا الكتيب ليس ً
شامال للخدمات والوكاالت في مقاطعة واشنطن .وال تتردد رجا ًء في االتصال بمركز موارد األسرة
دليال
في تيغارد تواالتين للحصول على معلومات بشأن الخدمات غير المدرجة .في القسم األول  -نظرة عامة على موارد
المجتمع  -هناك أيضًا أماكن ممتازة أخرى للحصول على معلومات الخدمة االجتماعية واإلحالة مثل  .211infoتفضل
بزيارة الموقع اإللكتروني للمركز على  ،www.ttsdschools.orgثم مرر ألسفل للنقر فوق االرتباط السريع "لمركز
موارد األسرة" لالطالع على أحدث المعلومات بشأن الفعاليات والدروس القادمة ولتنزيل نسخ من هذا الدليل باللغة
اإلنجليزية واللغة اإلسبانية.
نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ريبيكا بادرون وإلى متطوعينا وموظفينا على ساعات العمل العديدة التي أمضوها
ليخرجوا لنا بهذا المنشور .كما نتوجه كذلك ببالغ الشكر إلى كل من يعمل بجد في خدمة األسر في مدارسنا ومجتمعنا
ومشاركتها .ونأمل أن يعود عليك هذا الدليل بالنفع والفائدة التي ترجونها.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،
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نظرة عامة على موارد المجتمع
مركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين :يخدم جميع األسر التي تعيش داخل حدود منطقة مدارس تيغارد تواالتين .سينتقل المركز من حرم مدرسة تيغارد
الثانوية إلى حرم مدرسة تمبلتون االبتدائية في العام الدراسي  .22-2021وبينما ال تزال المباني المدرسية مغلقة بسبب الجائحة ،ال يزال موظفو المركز
يعملون عن بُعد .المعلومات واإلحالة :تواصل مع الموظفين للحصول على أحدث المعلومات بشأن موارد المجتمع في المنطقة .وجدير بالذكر أن هناك
منحً ا دراسية لألطفال للمشاركة في األنشطة خارج محتوى الصف حسب ما تسمح به التبرعات .وتتوفر مالبس لألطفال من سن يوم إلى خمسة أعوام؛
و ُتقدم الطلبات عبر مؤسسة  .Northwest Children’s Outreachويمكن الحصول على األثاث من خالل مؤسسة .Community Warehouse
ويمكن للعائالت التي تعاني من التشرد الحصول على مستلزمات النظافة الشخصية .معلومات عن المساعدة أيام العطالت؛ وتتوفر الطلبات بوجه عام
في المدرسة في شهر أكتوبر .(503) 603-1585 .الموقع اإللكتروني ،www.ttsdschools.org :انقر فوق االرتباط لالنتقال إلى
"مركز موارد األسرة".
 :211infoيساعد األشخاص في التعرف على الموارد المحلية واستكشافها والتواصل معها .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  6مساءً.
للتحدث إلى أخصائي معلومات المجتمع بشأن الموارد الموجودة في منطقتك ،يرجى االتصال على الرقم  ،211أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني:
 ،help@211info.orgأو إرسال رسالة نصية تحمل رمزك البريدي إلى  ،898211أو بادر بتنزيل تطبيق  211infoالمجاني للجوال ،أو تفضل
بزيارة الموقع اإللكتروني  www.211info.orgللبحث عن الموارد على قاعدة البيانات على اإلنترنت.
 :Love INC Tigard-Tualatin-Sherwoodتقدّم المساعدة لألسر واألفراد الذين يعانون من التشرد أو أصحاب الدخل المنخفض ،من خالل
توفير تذاكر الحافالت ،وخدمات النقل الخاصة ،واألثاث ،والسلع المنزلية ،والبياضات ،ومستلزمات النظافة ،واألدوية والمستلزمات التي ُتصرف دون
وصفة طبية ،والطعام ،والمالبس ،وقصات الشعر ،ودروس التنشئة ،والمدربين الفرديين للتوجيه الروحي ،والمساعدة في العثور على فرص عمل،
ووضع الميزانيات المنزلية .و ُتقدم المساعدة من خالل الشراكات القائمة مع الكنائس في جميع أنحاء المنطقة .الثالثاء واألربعاء من الساعة  9:30صباحً ا
وحتى  12:30ظهرً ا .(503) 443-6888 .ويعمل المركز أيضًا وقت طباعة المنشور كمركز السلع األساسية بمقاطعة واشنطن لمدينة تيغراد .البريد
اإللكتروني .admin@loveinc-tts.org :الموقع اإللكتروني.www.loveinc-tts.org :
 :Oregon Helpsموقع إلكتروني يساعد في تحديد األهلية لعدد  33خدمة مختلفة ،مثل برنامج مساعدة التغذية التكميلية/قسائم الطعام؛ وخطة
)Oregon Health Plan (OHP؛ وبرنامج )Women, Infants, and Children Nutrition Program (WIC؛ و Temporary
)Assistance for Needy Families (TANF؛ وبرنامج )Employment-Related Day Care (ERDC؛ وغيرها من الخدمات .الموقع
اإللكتروني.http://oregonhelps.211info.org :
 :)Department of Human Services( Tigard Self-Sufficiency/Multi-Service Centerاتصل للحصول على معلومات عن
برنامج مساعدة التغذية التكميلية/قسائم الطعام ،وخطة ( Oregon Health Planخطة  - OHPتسليم الطلبات)؛ و Temporary Assistance
)for Needy Families (TANF؛ و ) Employment-Related Day Care (ERDCوغيرها من برامج الوالية .من االثنين إلى الجمعة
من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً .(503) 670-9711 .10777 SW Cascade Ave., Tigard, OR 97223 .الموقع اإللكتروني:
.www.oregon.gov/DHS
 2020توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي

ً
مؤهال لاللتحاق بالعديد من البرامج ،يجب أن يكون دخل األسرة أقل من الدخل السنوي المحدد مسب ًقا .ويختلف حد الدخل حسب البرنامج.
حتى تصبح
ً
وعادة ما يُوصف الحد كنسبة مئوية معينة من توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي بنا ًء على إجمالي الدخل السنوي:
حجم
األسرة

%100

%150

1

دوالرا
12,760
ً

 19,140دوالرً ا

 23,606دوالرات  25,520دوالرً ا

2

دوالرا
17,240
ً

 25,860دوالرً ا

 31,894دوالرً ا

 34,480دوالرً ا

 43,100دوالر

3

دوالرا
21,720
ً

 32,580دوالرً ا

 40,182دوالرً ا

 43,440دوالرً ا

 54,300دوالر

 65,160دوالرً ا

4

 26,200دوالر

 39,300دوالر

 48,470دوالرً ا

 52,400دوالر

 65,500دوالر

 78,600دوالر

5

دوالرا
30,680
ً

 46,020دوالرً ا

 56,758دوالرً ا

 61,360دوالرً ا

 76,700دوالر

 92,040دوالرً ا

6

دوالرا
35,160
ً

 52,740دوالرً ا

 65,046دوالرً ا

 70,320دوالرً ا

 87,900دوالر

 105,480دوالرً ا

7

دوالرا
39,640
ً

 59,460دوالرً ا

 73,334دوالرً ا

 79,280دوالرً ا

 99,100دوالر

 118,920دوالرً ا

8

دوالرا
44,120
ً

 66,180دوالرً ا

 81,622دوالرً ا

 88,240دوالرً ا

 110,300دوالر

 132,360دوالرً ا

%185

%200

%250

%300

 31,900دوالر

 38280دوالرً ا
 51,720دوالرً ا

لتحديد توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي لألسر التي تضم أكثر من ثمانية أفراد ،ابحث عن الحدد المخصص لثمانية أشخاص بنسبة ٪100
( 44,120دوالرً ا) وأضف  4,480دوالرً ا لكل فرد إضافي.
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المراكز المهتمة بالشؤون الثقافية
 :Asian Health and Service Centerيوفر خدمات ثقافية ولغوية مناسبة لألمريكيين من األصول اآلسيوية ،بما في
ذلك خدمات الصحة العقلية ،والتثقيف الصحي ،وإدارة الحاالت ،ومركز موارد السرطان ،ودعم مقدمي الرعاية األسرية ،وبرامج
رعاية المسنين ،والمساعدة في التقدم بطلب لاللتحاق بخطة والية أوريغون الصحية ،وبرنامج المتطوعين ،واالنغماس في الثقافة
الصينية لمرحلة ما قبل المدرسة .ويتحدث الموظفون الماندرين الصينية والصينية الكانتونية والتايوانية والكورية والفيتنامية .من
االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحً ا حتى  5مساءً .مكتب بيفيرتون3800 SW Cedar Hill Blvd. #196, :
 .(503) 641-4113 .Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني .www.ahscpdx.org :للحصول على الدعم
السلوكي ،اتصل على األرقام اآلتية :اللغة اإلنجليزية ،503-772-5893 :الماندرين ،503-772-5895 :الكانتونية:
 ،503-772-5894الكورية ،503-772-5896 :الفيتنامية.503-772-5897 :
) :Immigrant and Refugee Community Organization (IRCOتوفر الدعم الالزم للمهاجرين والالجئين
وأفراد المجتمع العام حتى يحققوا االكتفاء الذاتي من خالل توفير أكثر من  200برنامج معني بالشؤون الثقافية واللغوية .تشمل
الخدمات في مقاطعة واشنطن المساعدة في اإليجار ،والتوعية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد /)19تتبع المخالطين/الدعم الشامل،
والتوظيف/التدريب ،والتدخل والوقاية من العنف المنزلي/االعتداء الجنسي ،والتعلم المبكر/ما قبل المدرسة ،ومدرسة تعليم اللغة،
والتدخل في حاالت العنف المجتمعي القائمة على الثقافات ،وتنمية القوى العاملة الشابة ،وبرامج الدعم األكاديمي.
 .(503) 234-1541 .10301 NE Glisan St., Portland, OR 97220الموقع اإللكتروني.www.irco.org :
 :Latino Networkمنظمة تعليمية بقيادة التينية ،ترتكز على ممارسات وخدمات ثقافية ،وتمكين أفراد المجتمع الالتيني للمشاركة
بشكل هادف في القرارات التي تؤثر على حياتهم وحياة أسرهم .وتشمل الخدمات المقدمة في مقاطعة واشنطن ما يلي :برنامج
 ،Juntos Aprendemosوهو برنامج تعليم ثقافي مبكر بين اآلباء واألبناء ير ّكز على مشاركة األسرة مع األبناء الذين تتراوح
أعمارهم من  3إلى  5سنوات؛ وأخصائي اإلنصاف والدمج األسري ،ويدعم آباء الشباب الالتيني في عمر المدرسة الثانوية بمنطقة
مدارس تيغارد تواالتين؛ وبرنامج  RAICESللتنقل األسري ومراقبة العنف ،وهو برنامج يهدف إلى الوقاية والتدخل وعالج ضحايا
العنف لألسر الالتينية التي تضم شبابًا مدرجً ا في نظام قضاء األحداث ،ويكون القبول عن طريق اإلحالة فقط.(503) 283-6881 .
البريد اإللكتروني .info@latnet.org :الموقع اإللكتروني.www.latnet.org :
 :Lutheran Community Services Northwestتختلف الرسوم حسب الخدمة .يتحدث الموظفون أكثر من  45لغة.
استشارات الصحة العقلية والهجرة ،وإدارة الحاالت الحرجة ،وخدمات دعم األقران ،وإدارة األدوية لالجئين والمهاجرين .االثنين -
الجمعة  8:30صباحً ا  4:30 -عصرً ا( .مغلق لتناول طعام الغداء من الساعة  12ظهرً ا حتى  1ظهرً ا)3800 SW Cedar Hills .
 .(503) 924-2448 .Blvd. #288, Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني:
.www.lcsnw.org/office/beaverton
 :Oregon Somali Family Education Centerيتعامل مع المهاجرين الصوماليين في مجاالت تثقيف اآلباء ودعمهم،
والرياضة والترفيه ،وبناء المهارات ،واإلرشاد /التوجيه ،ورفع درجة الوعي بالعصابات وتقديم الدعم ،وبرامج المنح الدراسية،
والفعاليات المجتمعية ،وبرامج التدخل المبكر ،والتثقيف الصحي .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى الساعة  4عصرً ا،
والسبت من  11صباحً ا حتى  1ظهرً ا واألحد عن طريق ترتيب موعد فقطMerlo Station Apartments, 2032 SW .
 .(503) 662-1039 .Merlo Ct., Beaverton, OR 97006الموقع اإللكتروني.www.osfec.org :
 :Russian Oregon Social Servicesيتعامل مع السكان الناطقين بالروسية .تشمل الخدمات المقدمة دعم الناجين من
العنف المنزلي واالعتداء الجنسي ،والتوجيه المجتمعي والتعليم عبر الثقافات ،ودروس اللغة اإلنجليزية والدروس الخصوصية ،والتعليم
الصحي المناسب من الناحية الثقافية ،والمعلومات واإلحاالت ،والمساعدة في الحصول على خدمات طب األسنان في حاالت الطوارئ.
االثنين  -الجمعة  8:30صباحً ا  4:30 -عصرً ا.7931 NE Halsey St. Suite 304, Portland, OR 97213 .
 .(503) 777-3437البريد اإللكتروني .ross@emoregon.org :الموقع اإللكتروني.www.emoregon.org/ross :
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إساءة المعاملة
للمساعدة في حاالت الطوارئ ،اتصل بالرقم 911
Washington County Non-Emergency Police :(503) 629-0111

إساءة معاملة األطفال
الخط الساخن لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال في مقاطعة واشنطن على مدار الساعة(503) 681-6917 :
 :CARES Northwestبرنامج مخصص لألطفال الذين تعرضوا لالعتداء الجسدي أو الجنسي و/أو اإلهمال و/أو الذين تعرضوا
للعنف المنزلي .التقييم الطبي والعالج والوقاية من إساءة معاملة األطفال .ويمكن تغطية النفقات بواسطة التأمين أو خطة Oregon
 Health Planأو برنامج  .Crime Victims Compensationويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .من االثنين إلى الجمعة من
الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً2800 N. Vancouver Ave. Suite 201, Portland, OR 97227. Medical .
 .(503) 276-9000 Building 1 across from Legacy Emanuel Medical Centerالموقع اإللكتروني:
.www.caresnw.org
 :Domestic Violence Resource Centerاستشارة مجانية لألطفال الناجين من العنف المنزلي ،من سن  5إلى  18عامًا.
تتوفر الخدمة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .(503) 521-7997 .الموقع اإللكتروني.www.dvrc-or.org :
قسم التعليم المبكر بوزارة التعليم ( :)Early Learning Division of the Department of Educationباإلضافة إلى
الخط الساخن الخاصبشكاوى إساءة معاملة األطفال  ،1-855-503-7233يمكنك االتصال هنا لإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال
المحتملة التي وقعت في منشأة مرخصة لرعاية األطفال ،وللتحقق من االمتثال وسجل الشكاوى ،وكذلك للتحقق من السجل الجنائي .علمًا
بأن الموظفين يتحدثون اإلسبانية والروسية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً .1-800-556-6616 .الموقع
اإللكتروني.www.oregonearlylearning.com :
 :)Morrison Child and Family Services( Parents Anonymous of Oregonتتوفر مجموعات دعم
الوالدين مجا ًنا ألي شخص يقوم بدور تنشئة األطفال .وهي مجموعات يقودها اآلباء وميّسر محترف مدرب على نموذج
® Parents Anonymousللوقاية من إساءة معاملة األطفال القائم على األدلة .مجموعات دعم اآلباء المتخصصة للرجال
والنساء للمساعدة في التعافي من إدمان المخدرات والذين ربما شاركوا مع Department of Human Services Child
 .Welfareبرنامج توجيه اآلباء :توجيه األقران لآلباء المتأثرين باإلدمان المرتبط بنظام .DHS-Child Welfare
 .(971) 263-3091خط مساعدة اآلباء الوطني للدعم بين المجموعات.(503) 258-4568 :

العنف األسري واالغتصاب واالعتداء الجنسي
 :)ARMS( Abuse Recovery Ministry and Servicesمجموعات تعافي الضحايا المجانية للنساء المتأثرات بالعنف
المنزلي .مجموعات التدخل في العنف األسري لكل من الرجال والنساء (تطبق الرسوم) ،متاحة أمام العمالء المتطوعين والمكلفين بأمر
من المحكمة .و ُتدرس البرامج من منظور ديني ولكنها متاحة للجميع .العنوان البريديP.O. Box 663, Hillsboro, OR :
 .(503) 846-9284 .97123الموقع اإللكتروني .www.abuserecovery.org
 :Domestic Violence Resource Centerالتثقيف والدعم والتمكين للناجين من العنف المنزلي .يوفر المركز خدمات
مجانية وثنائية اللغة بما في ذلك الدفاع عن أوامر الحماية واالستشارات المهنية والمالجئ السرية وتخطيط السالمة وإحاالت الموارد
والتدريب المجتمعي .735 SW 158th Ave. Suite 100, Beaverton, OR 97006 .المكتب.(503) 640-5352
خط األزمات على مدار  24ساعة .(503) 469-8620 :الموقع اإللكتروني.www.dvrc-or.org :
 :Domestic Violence Safe Dialogueيدعم الحوار الطوعي في بيئة آمنة بين الناجين ومرتكبي العنف المنزلي من
المرشحين المؤهلين الذين لم تكن تجمعهم عالقة سابقة .ويدير الجلسات فريق ميسّر من الذكور واإلناث .قد يرافق المشاركين شخص
داعم .لجنة تقييم آثار العنف المنزلي على الناجين :لجنة من الناجين من العنف المنزلي يتحدثون عن آثار إساءة المعاملةLutheran .
. OR 97214، Portland، 605 SE Cesar E. Chavez Blvd.،Community Services Northwest
 .503-750-6779الموقع اإللكتروني.www.dvsdprogram.com :
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العنف األسري واالغتصاب واالعتداء الجنسي (تابع)
 :)Volunteers of America Oregon( Home Freeبرنامج التدخل في العنف المنزلي .دعم وتأييد انتقالي طويل األمد
في محكمة مقاطعة مولتنوماه  ،DHS Child Welfareومكتب شرطة  ،Portland Police Bureauوعيادة صحية.
ويساعد مناصرو الحقوق في إيو اء العائالت في موتيالت معينة أو غيرها من المساكن اآلمنة المؤقتة .ويتوفر موظفون يتحدثون
اإلسبانية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  6مساءً.3910 SE Stark St., Portland, OR 97214 ..
 .(503) 235-8655الموقع اإللكتروني.www.voaor.org :
 :Call to Safetyيخدم الناجين من العنف المنزلي واالعتداء الجنسي .ويقدم خط أزمات على مدار  24ساعة ،وتخطيط السالمة
ً
فضال عن المعلومات واإلحاالت لخدمات الناجين وتوفير السكن في حاالت الطوارئ ،والمساعدة في النقل المحلي
والدعم العاطفي،
والنقل لمسافات بعيدة من الخطر إلى األمان ،ومتابعة إدارة الحاالت والمناصرة ،ومجموعات الدعم المجانية ،وخط اللغة للتواصل بأي
لغة؛ التوعية المجتمعية والتعليم (503) 235-5333 .أو  .1-888-235-5333الموقع اإللكتروني.www.calltosafety.org :
 :Rose Havenالمناصرة وإحالة الموارد المجتمعية ،وتخطيط األهداف ،والمالبس ،والغذاء ،ومستلزمات النظافة ،واالستحمام،
والعنوان البريدي ،وصندوق البريد الصوتي ،والفصول الدراسية .وهذه الخدمات مخصصة للنساء واألطفال واألفراد غير المتطابقين
جنسيًا الذين يعانون من الصدمات والفقر وصعوبات الصحة البدنية والعقلية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحً ا حتى 12
ظهرً ا ومن  1ظهرً ا حتى  4عصرً ا .(503) 248-6364 .627 NW 18th Ave., Portland, OR 97209 .الموقع
اإللكتروني.www.rosehaven.org :
 :)SARC( Sexual Assault Resource Centerالمكاتب مغلقة وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة كوفيد ،19-ومع ذلك،
يتوفر المناصرون عبر الهاتف على مدار الساعة طوال أيام األسبوع للناجين في مستشفيات مقاطعة واشنطن ووكاالت إنفاذ القانون.
عند استئناف الخدمات الشخصية ،سيقدم المناصرون الدعم في تلك المواقع شخصيًا .وتتوافر االستشارات الفردية والجماعية باللغتين
اإلنجليزية واإلسبانية عبر مكالمات الفيديو والهاتف وشخصيًا في  SARCعند استئناف الخدمات الشخصية .كما تتوافر الخدمات ل
جميع الناجين من العنف الجنسي .4900 SW Griffith Dr. Suite 100, Beaverton, OR 97005 .المكتب:
 .(503) 626-9100خط الدعم واألزمات على مدار الساعة .(503) 640-5311 :الموقع اإللكتروني.www.sarcoregon.org :
 :Project Únicaخط مناصرة ضحايا العنف المنزلي باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية مع التدخالت وتوفير السكن والدعم القانوني .خط
األزمات على مدار الساعة .(503) 232-4448 :الموقع اإللكتروني.www.projectunica.org :

مالجئ ضحايا العنف المنزلي في حاالت الطوارئ
 :Bradley Angleملجأ للطوارئ ودعم الكبار واألطفال الذين يعانون من العنف المنزلي أو نجوا منه وعالجهم .وتضم البرامج دعمًا
محد ًدا من الناحية الثقافية للناجين من مجتمع الميم والناجين من األمريكيين السود  /األفارقة .يتوفر طاقم عمل يتحدث اإلسبانية باإلضافة
إلى خدمات ترجمة اللغات األخرى .5432 N. Albina Ave., Portland, OR 97217 .المكتب .(503) 232-1528 :خط
األزمات على مدار الساعة .Bradley Angle Resource Center: (503) 595-9591 .(503) 235-5333 :الموقع
اإللكتروني.www.bradleyangle.org :
( Monika’s Houseيديره  :)Domestic Violence Resource Centerملجأ طوارئ سري للكبار واألطفال وحيواناتهم
األليفة الهاربين من خطر جسدي وشيك .وتشمل الخدمات في الموقع المناصرة وإدارة الحاالت ومجموعات الدعم .وفيما يتعلق بإجراءات
القبول /الفرز بالنسبة لمساحة الملجأ ،اتصل بخط األزمة بين الساعة  8صباحً ا و  12ظهرً ا .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .خط
األزمات على مدار الساعة .(503) 469-8620 :الموقع اإللكتروني.www.dvrc-or.org :
 :Raphael House of Portlandملجأ الطوارئ للعائالت واألفراد الفارين من العنف المنزلي ،وإدارة الحاالت ،ومجموعات
الدعم ،وغيرها من البرامج المتاحة للمقيمين الحاليين والسابقين في الملجأ .التثقيف الوقائي في المدارس اإلعدادية والثانوية ،وبرنامج
موجه حاالت التعافي ،ومناصر الرعاية الصحية .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .خط الوصول إلى الملجأ.(503) 222-6222 :
أسئلة عامة .(503) 222-6507 :الموقع اإللكتروني.www.raphaelhouse.com :
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المالبس المقدمة مجا ًنا
 :Bethlehem House of Breadالمتجر المجاني مغلق في أثناء جائحة كورونا ولكن قد يُعاد فتحه بمالبس للكبار وبعض
مالبس األطفال وغيرها من األصناف .يمكنك االستفسار عن الساعات الجديدة عند إعادة الفتح9055 SW Locust St., Tigard, .
 .(503) 639-3181 .OR 97223البريد اإللكتروني .bethlehemhouseofbread@gmail.com :الموقع اإللكتروني:
.https://bethlehemhouseofbread.org
 :Caring Closetمالبس للطالب في منطقة مدارس تيغارد تواالتين .يجب إحالة العائالت من جانب مستشار المدرسة ويتم بحث
أمورهم في مواعيد محددة فقط .ويُرحب بالتبرعات وال ُتقبل في الوقت الحالي إال في الملجأ في تيغارد جرانج من الساعة  8صباحً ا حتى
 6مسا ًء على مدار األسبوع (الساعات عرضة للتغيير) .عنوان  The Tigard Grangeالمخصص لتلقي التبرعات في 13770
 .SW Pacific Highway, Tigard, OR 97223وتكون مواعيد اقتناء المالبس من خالل خدمة التسليم بجانب الرصيف في
 Caring Closetالواقعة في  ،9000 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224في عربة متنقلة بحرم مدرسة تيغارد
الثانوية .(503) 603-1576 .الموقع اإللكتروني.www.ttsdschools.org/Page/7820 :
 :Divine Threadsعن طريق اإلحالة فقط .مصممو األزياء /األزياء ،والتدريب على المهارات المهنية ،ومجموعات "شفاء الروح"
المقدمة ألولئك الذين عانوا من سوء المعاملة .ويمكن للنساء االتصال على  TTFRCلطلب إحالة وتعبئة طلب ،وسترسل TTFRC
النموذج عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان اآلتي  .hope@divinethreads.orgيقع مقرها في تواالتين.(503) 97-HOPE-5 .
الموقع اإللكتروني.www.divinethreads.org :
 :St. Francis Clothes Closetقد تكون مغلقة في أثناء الجائحة .تقدم الطعام والمالبس مجا ًنا .األربعاء من الساعة  9صباحً ا
وحتى  11صباحً ا ومن الساعة  5مسا ًء وحتى  7مسا ًء والخميس من الساعة  9صباحً ا حتى  11صباحً اSt. Francis Old Hall, .
) .(503) 625-7067 .15659 SW Oregon St., Sherwood, OR 97140 (behind little white churchالموقع
اإللكتروني.www.stfrancissherwood.org/social-action-ministries :
 :Tualatin Seventh Day Adventist Churchقد تكون مغلقة في أثناء الجائحة .مالبس للعائالت ذات الدخل المنخفض.
يتوفر دش استحمام ومرافق لغسل المالبس .ويتوفر في بعض األحيان متطوعون يتحدثون اإلسبانية .األربعاء  9:30صباحً ا  12 -ظهرً ا.
 .(503) 692-2915 .Tualatin, OR 97062 ,.Grahams Ferry Rd 22222 SWالبريد اإللكتروني:
 .tualatinsdaoffice@gmail.comالموقع اإللكتروني.www.tualatinor.adventistchurch.org :

مالبس منخفضة التكلفة
 :Goodwillاالثنين  -السبت  9صباحً ا  9 -مسا ًء واألحد  10صباحً ا  8 -مساءً13920 SW Pacific Highway, Tigard, .
 .(503) 624-8570 .OR 97223الموقع اإللكتروني.www.goodwill.org :
 :Salvation Army Family Thrift Store Tigard Boutiqueمن االثنين إلى السبت من  9صباحً ا حتى  8مساءً.
.(503) 646-3531 .11847 SW Pacific Highway, Portland, OR 97223
 :)American Cancer Society( Tigard Discovery Shopاالثنين  -السبت  10صباحً ا  4:30 -عصرً ا11545 .
 .(503) 684-9060 .SW Durham Rd. Suite B3, Tigard, OR 97224الموقع اإللكتروني.www.cancer.org :
 :Union Gospel Mission Family Thrift Storeمبيعات دورية على مدار األسبوع .الثالثاء  -السبت  10صباحً ا -
 5:30مساءً( 11611 SW Pacific Highway, Tigard, OR 97223 .على الجانب اآلخر من  ،Tigard Cinemasخلف
مطعم  .(503) 639-6488 .)Teriyakiالموقع اإللكتروني.www.ugmportland.org/thrift-store :
 :Value Village Thrift Storeاالثنين  -السبت  9صباحً ا  9 -مسا ًء واألحد  10صباحً ا  8 -مساءً12060 SW Main .
 .(503) 684-1982 .St., Tigard, OR 97223الموقع اإللكتروني.www.valuevillage.com :
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األثاث
 :Community Warehouseاألدوات المنزلية واألثاث خفيفة االستخدام .تقدم العائلة قائمة بالعناصر المطلوبة ،ومع ذلك ،وبسبب اآلثار
المترتبة على الجائحة ،يجب على موظفي  Community Warehouseفي الوقت الحالي اختيار العناصر وتسليمها عند عتبة باب العائلة
مقابل رسوم تبلغ  400دوالر .ويتم تحديد المواعيد في المقام األول من خالل الوكاالت الشريكة مثل مركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين.
وتتوافر بعض المساعدة المالية .(503) 347-2147 .8380 SW Nyberg St., Tualatin, OR 97062 .الموقع اإللكتروني:
.www.communitywarehouse.org

مرافق االستحمام والغسيل
 :Just Compassionاألحد األول من كل شهر من  1ظهرً ا حتى  3عصرً ا ،يصل قبل الساعة  2:30ظهرً ا ،بحد أقصى حمولتين من
الغسيل ،كما تتوافر مرافق استحمام في الكنائس المحلية للمشردين ،و ُتقدم السندويشاتUnity Laundromat, 11945 SW Pacific .
( Highway Suite 123, Tigard, ORخلف  .(503) 624-4666 .)Dollar Treeالموقع اإللكتروني:
.justcompassionewc.com
" :Rolling Hills Community Churchاالغتسال والعبادة" كل يوم أحد من الساعة  8:30صباحً ا حتى  10:30صباحً ا في
 .Community Life Centerوتتوافر وجبة إفطار ساخنة ودش وغسيل المالبس للمحتاجين( .تتوفر أيضًا وجبة ساخنة ومغسلة إذا لزم
األمر يوم االثنين من الساعة  5مسا ًء حتى  7مسا ًء مع حافلة مكوكية تغادر من مكتبة تواالتين في الساعة  4:45عصرً ا)3550 SW .
 .(503) 638-5900 .Borland Rd., Tualatin, OR 97062الموقع اإللكترونيhttps://rollinghills.org/care/food- :
.shelter-healthcare
 :Sherwood YMCAاتصل للتحقق من توفر مرافق االستحمامُ ،تطبق رسوم بواقع دوالرين للشخص الواحد (بدون غسيل).
 .23000 SW Pacific Highway, Sherwood, OR 97140 .(503) 625-9622البريد اإللكتروني:
 .sherwood@ymcacw.orgالموقع اإللكتروني.www.ymcacw.org/locations/sherwood-regional-family-ymca :
 :St. Anthony Catholic Churchتتوفر مرافق االستحمام يوم األحد الثالث من كل شهر من الساعة  3عصرً ا حتى  5مسا ًء من
أبريل إلى أكتوبر في غرفة فصل سانت أنتوني (بدون غسيل) .وتتوافر مرافق استحمام من نوفمبر إلى مارس عندما يكون ملجأ الطقس القاسي
مفتوحً ا (503) 639-4179 .9905 SW McKenzie St., Tigard, OR 97223 .أو البريد اإللكتروني.info@satigard.org :
الموقع اإللكتروني.Satigard.org :
 :Tigard United Methodist Churchتتوفر مرافق االستحمام والغسيل في أول يوم أحد من كل شهر من الساعة  1ظهرً ا
حتى  4عصرً ا على مدار العام .وتتوفر مرافق االستحمام في يوم األحد الرابع من كل شهر من الساعة  3عصرً ا حتى  5مسا ًء في الفترة من
أبريل إلى أكتوبر (بدون غسيل) (503) 639-3181 .9845 SW Walnut Pl., Tigard, OR 97223 .أو البريد اإللكترون:
 .info@tigardumc.comالموقع اإللكتروني.www.tigardumc.com :

النقل
 Ways to Work :Metropolitan Family Serviceهو برنامج وطني لآلباء العاملين المؤهلين غير القادرين على الحصول على
قروض شراء السيارة أو إصالحها أو إعادة تمويلها .شروط األهلية :أن تكون موظ ًفا يعمل لمدة  20ساعة على األقل في األسبوع لمدة  3أشهر
متواصلة ،وأن تملك رخصة قيادة سارية صادرة من والية أوريغون أو واشنطن ،وينطبق عليك إرشادات دخل األسرة(503) 232-0007 .
الرقم الداخلي 101 :أو  .150البريد اإللكتروني .info@mfs.email :الموقع اإللكتروني.www.metfamily.org :
 :Ride to Careبدون رسوم .هذا البرنامج متاح للمدرجين في خطة  OHPالذين ال يملكون أي وسيلة مواصالت أخرى تنقلهم إلى مواعيد
زياراتهم الطبية .ويجب االتصال قبل يومين على األقل من موعد الزيارة الطبية .(503) 416-3955 .الموقع اإللكتروني:
.www.ridetocare.healthcare
 :Ride Connectionمنظمة خاصة غير ربحية مكرسة لربط األفراد بوسائل نقل مجهزة ،وتخدم بشكل أساسي األشخاص الذين تزيد
أعمارهم عن  60عامًا واألشخاص ذوي اإلعاقة .وتشمل الخدمات المعلومات واإلحالة لخيارات النقل ،والتدريب على السفر ،والدعم ،وخدمات
النقل من الباب إلى الباب ألي غرض ،وخدمة تغيير المسار للمتصلين بالمجتمع .وهي منظمة قائمة على التبرعات .ساعات عمل مركز الخدمة:
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحً ا حتى  5مساءً (503) 226-0700 .أو البريد اإللكتروني:
 .info@rideconnection.orgالموقع اإللكتروني.www.rideconnection.org :
 :TriMetيستحق الراكبون أصحاب الدخل المؤهل أجرة ركوب بنصف الثمن.trimet.org/lowincome :
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الموارد الغذائية
 :SNAP/Food Stampsنظرً ا لمخاوف الصحة العامة المتعلقة بفيروس كورونا ،ننصح األفراد بتقديم طلبات عبر اإلنترنت أو
االتصال قبل الذهاب شخصيًا .يقع عنوان مركز Cascade Multi-Service Centerفي 10777 SW Cascade Ave.,
 .Tigard, OR 97223من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءًWashington .(503) 670-9711 .
 .County Processing Center: (503) 693-4769يمكن تقديم الطلبات في  ،TTFRCأو Department of Human
 ،Servicesأو على الموقع اإللكتروني  ،www.oregon.govثم البحث عن "."SNAP

علب األطعمة والمنتجات
لالطالع على آخر التحديثات وأماكن مخازن األطعمة اإلضافية ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  Food Finderمن خالل
.https://foodfinder.oregonfoodbank.org :Oregon Food Bank
 :Bethlehem House of Breadتتوافر خدمة التسليم على جانب الرصيف في أثناء الجائحة ،وعاد ًة ما يحاكي مستودع المواد
الغذائية أسلوب التسوق .زيارتان كل شهر .أيام األحد والخميس من  1ظهرً ا حتى  3عصرً ا والثالثاء من  4عصرً ا حتى  6مساءً.
( 9055 SW Locust St., Tigard, OR 97223في الجهة المقابلة من .)Metzger Elementary School
 .(503) 639-3181البريد اإللكتروني .bethlehemhouseofbread@gmail.com :الموقع اإللكتروني:
.www.tigardumc.com/pathways/bethlehem
 :Free Food Ministriesالمنتجات وأصناف الكانتين .للحصول على جدول محدث ،تفضل بزيارة:
.11735 SW Gaarde St., Tigard, OR 97224 .www.facebook.com/freefoodministriesOregon
 :Good Neighbor Family Pantryيقع مستودع المؤن في مزرعة منتجة .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لمشاهدة الفيديو
المطلوب قبل زيارة المستودع .(503) 554-0630 .21555 SW Hells Canyon Rd., Sherwood, OR 97140 .الموقع
اإللكتروني.www.goodneighborfamilypantry.org :
( King’s Kindness Food Pantryبرعاية  :)Portland Vineyard Churchصناديق الطعام كل خميس من الساعة 12
ظهرً ا حتى  3عصرً ا( 14460 SW 114 Ave., Tigard, OR 97224 .على ناصية  Highway 99و Bull Mountain
 Roadفي منزل يقع في ساحة انتظار السيارات الخلفية لكنيسة (503) 684-8225 .)Christ the King Lutheran Church
أو البريد اإللكتروني .connect@portlandvineyard.org :الموقع اإللكتروني.www.portlandvineyard.org :
th

برامج  : School Backpackاستفسر في مدرسة طفلك عن برنامج محتمل لحقيبة الظهر حيث يُرسل الطعام إلى المنزل كل أسبوع
في حقائب الظهر لألطفال ،عند العودة الفعلية إلى المدرسة.
 :Sherwood Helping Handsتتوفر علب الطعام للعائالت يوم السبت الثالث من كل شهر من الساعة  9:30صباحً ا حتى
 10:30صباحً ا .ويمكن االتصال لتحديد موعد للحصول على المساعدة الغذائية الطارئةUnited Methodist Sherwood .
 .(503) 625-7975 .Church, 22280 SW Washington St., Sherwood, OR 97140البريد اإللكتروني:
 .info@SherwoodUMC.comالموقع اإللكتروني.www.sherwoodumc.com :
 :St. Francis Food Pantryمخزن على طراز التسوق يخدم شيروود وكينج سيتي .المنتجات الموسمية متوفرة في Hope
 .Gardenاألربعاء من الساعة  9صباحً ا وحتى  11صباحً ا ومن الساعة  5مسا ًء وحتى  7مسا ًء والخميس من الساعة  9صباحً ا حتى
 11صباحً اSt. Francis Old Hall, 15659 SW Oregon St., Sherwood, OR 97140 (behind the little .
 .(503) 625-7067 .)white churchالموقع اإللكترونيwww.stfrancissherwood.org/social-action- :
.ministries
 :St. Vincent de Paul Food Pantryيجب إظهار إثبات اإلقامة بالرمز البريدي  97223أو  .97224علبة طعام واحدة
شهريًا .أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة  12ظهرً ا حتى  2:30مساءً؛ واألربعاء من الساعة  1ظهرً ا حتى  3عصرً ا؛
والسبت من الساعة  10صباحً ا حتى  12ظهرً اSt. Anthony Catholic Church, 9905 SW McKenzie St., Tigard, .
.(503) 684-8280 .)OR 97223 (across from the church on corner of SW McKenzie and SW Grant
الموقع اإللكتروني.www.satigard.org/st-vincent-de-paul :
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علب األطعمة والمنتجات (تابع)
 :Tigard Community Friends Churchتتوفر علب الطعام يوم السبت الثالث من كل شهر من الساعة  11صباحً ا حتى 1
ظهرً ا .(503) 620-7836 .15800 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97224 .البريد اإللكتروني:
 .office@tigardfriends.comالموقع اإللكتروني.www.tigardfriends.com :
 :Tigard Covenant Church Food Ministryالثالثاء  9صباحً ا  12 -ظهرً ا .احرص على الوصول مبكرً ا الستالم رقم
وانتظر عند الباب الخلفي .من المقرر أن تكفي هذه األطعمة لمدة  3إلى  4أيام .ويُسمح بزيارة واحدة شهريًا .ويتوفر موظفون يتحدثون
اإلسبانية (503) 639-3084 .11321 SW Naeve St., Tigard, OR 97224 .أو البريد اإللكتروني:
 .TCC@tigardcovenant.comالموقع اإللكتروني.www.tigardcovenant.org :
 :Trinity Community Churchصناديق جاهزة لخدمات طلبيات السيارة ،وإمكانية النقل إلى هؤالء الذين ال يملكون وسيلة
مواصالت .السبت الثالث من كل شهر من الساعة  12:30ظهرً ا حتى  3عصرً ا10900 SW 121st Ave., Tigard, OR .
 .(503) 590-5683 .97223الموقع اإللكتروني.https://trinitycommunityc.org :
 :Tualatin School House Pantryمخصص للمقيمين في تواالتين ودرهام وليك أوسويغو وويلسونفيل وويست لين فقط.
يوصى بإحضار إثبات العنوان .يُقدم طعام يكفي لمدة سبعة أيام تقريبًا مرة واحدة شهريًا .أيام االثنين  3عصرً ا  7:30 -مساءً؛ وأيام
األربعاء  10صباحً ا  3 -عصرً ا  ،وأيام الخميس  4:30عصرً ا  7:30 -مسا ًء وأيام الجمعة  10صباحً ا  1 -ظهرً ا .ويستضيف عاد ًة
" "Produce Harvest Shareيوم السبت الرابع من كل شهر :و ُتقدم ألي شخص دون تطبيق شرط العنوان .يجب أن تصل الساعة
أوال ،يُخدم ً
 9صباحً ا .من يأتي ً
أوالRolling Hills Community Church, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR .
 .(503) 783-0721 .97062الموقع اإللكتروني.www.schoolhousepantry.org :
 :Willowbrook Food Pantryللمقيمين في تيغارد وتواالتين وشيروود .أيام الثالثاء  4عصرً ا  6 -مساءً ،أيام السبت  9صباحً ا
  11صباحً ا .(503) 998-0545 .19200 SW Edy Rd., Sherwood, OR 97140 .البريد اإللكتروني: .willowbrook@journeyhsherwood.orgالموقع اإللكتروني.https://journeysherwood.org/willowbrook :

الوجبات الساخنة
ُ :)St. Anthony Community Center( Community Caféتقدم الوجبات الساخنة أيام األحد ،من الساعة  5:30مسا ًء حتى
 6:30مساءً ،بما في ذلك أيام العطالت.(503) 639-4179 .9905 SW McKenzie St., Tigard, OR 97223 .
 :Faith Caféالوجبات الساخنة أيام األحد ويوم الخميس األخير من الشهر الساعة  5مساءً .كنيسة Bethel Congregational
 ، Beaverton، 5150 SW Watson Ave.،Churchأو  .97005غداء السبت 11:30 :صباحً ا  12:30 -ظهرً ا.
 .St. Matthew's Lutheran Church, 10390 SW Canyon Rd., Beaverton, OR 97005.لمزيد من المعلومات،
يرجى إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني info@faithcafeor.org :أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
.www.faithcafeor.org
ُ :Hope’s Tableتقدم وجبات مساء كل يوم اثنين من الساعة  5مسا ًء حتى  7مساءً ،وذلك في قبو الكنيسة في مركز
 .Community Life Centerوتتوافر مواصالت من مكتبة تواالتين في الساعة  4:45عصرً اRolling Hills Community .
 .(503) 638-5900 .3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062 ,Churchالموقع اإللكتروني:
.https://rollinghills.org/care/food-shelter-healthcare
 :Just Compassion Resource Centerنوفر للمشردين ،استراحة من الطقس ،ووجبة مليئة بالعناصر الغذائية،
ودورات المياه ،واإلنترنت ،والهواتف ،وجلسات التنشئة االجتماعية ،والمالبس ،ومعلومات الموارد ،وخدمات الدعم األخرى.
الثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة  10صباحً ا حتى  2ظهرً ا.12280 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97223 .
 .(503) 624-4666الموقع اإللكتروني.justcompassionewc.com :
 :Hope Dinerمغلق بسبب الجائحة لحين إشعار آخر .يفتح عاد ًة كل يوم أحد من الساعة  5مسا ًء حتى  6مساءً.
 .St. Francis Catholic Old Hall, 15659 SW Oregon St., Sherwood, OR 97140الموقع اإللكتروني:
.stfrancissherwood.org/social-action-ministries
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اإلسكان
 :211infoاتصل على  ،211أو أرسل رمزك البريدي في رسالة نصية على الرقم  ،898211أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى
 ،help@211info.orgأو ابحث عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني.211info.org :
 :Craig’s Listموقع إلكتروني يضم معلومات عن إيجار المنازل والشقق المحلية .احذر من عمليات االحتيال والخداع .عند مقابلة شخص ما
تواصلت معه عبر اإلنترنت ،اذهب دائمًا مع شخص آخر من ألغراض السالمة ،وفكر في االجتماع في مكان عام .الموقع اإللكتروني:
.www.craigslist.org
 :Energy Conservation Community Actionتقديم خدمات الحماية من الظروف الجوية مجا ًنا ألصحاب المنازل أو
المستأجرين المؤهلين حسب الدخل .(503) 906-6550 .الموقع اإللكترونيcaowash.org/programs/housing- :
.stability/conservation.html
 :)CPAH( Community Partners for Affordable Housingمؤسسة إسكان غير ربحية تملك مجمعات سكنية في تيغارد
وبيفيرتون .وتقدم خدماتها لألفراد والعائالت األكثر احتياجً ا الذين يعيشون أو يعملون في تيغارد أو تواالتين أو ساوث ويست بورتالند .مناسبة
الحتياجات العائلة ،وتوفر برنامجً ا صيفيًا للشباب ،ومعمل كمبيوتر ،وناد ًيا للواجبات المنزلية .(503) 293-4038 .البريد اإللكتروني:
 .info@cpahinc.orgالموقع اإللكتروني .www.cpahinc.org :لالطالع على قائمة بالعقارات التي تقدم خدماتها في المنطقة ،اتصل
بإدارة ممتلكات الدخل على الرقم .503-223-6327
 :Government Assistanceالمساكن العامة منخفضة اإليجار ،القسم  8والقسائم القائمة على المشروع:
 .www.co.washington.or.us/housing/programsمن االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحً ا حتى  5مساءً.
.(503) 846-4794
 :Habitat for Humanity-Willamette Westباستخدام العمالة التطوعية ،تبني  Habitatالمنازل وتبيعها لألسر المؤهلة حسب
الدخل برهن عقاري ميسور التكلفة .ألولئك الذين يعانون من أوضاع معيشية دون المستوى ،أو للمنازل التي تحتاج إلى إصالحات خارجية أو
إصالحات ضرورية باهظة الثمن .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني https://habitatwest.org :لمعرفة المزيد عن برنامج تملك المنازل أو
اتصل على  (503) 844-7606الرقم الداخلي 103 :أو سجّل عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكترونيhabitatwest.org/apply :
وبرنامج اإلصالح  (503) 844-7606الرقم الداخلي.110 :
 :Iron Tribe Networkخدمات دعم األقران واإلسكان ولم شمل األسرة لألفراد والعائالت لمساعدتهم في التغلب على الضغوط
والمعوقات التي تعترض طريق رحلتهم نحو حياة ّ
تمثل القيم التي يعيشون من أجلها .متطلبات طلب السكن .االثنين إلى الخميس:
 .17763 SE 82nd Dr. Suite A, Gladstone, OR 97027 .(503) 344-6710البريد اإللكتروني:
 .info@IronTribeNetwork.orgالموقع اإللكتروني.www.irontribenetwork.org :
 :Let’s Share Housingيساعد في العثور على زميل السكن .يمكن لمالك المنازل والباحثين عن سكن تصفح الموقع ً
بحثا عن تطابق
محتمل ،واالطالع على النصائح عن مشاركة المنزل واألحداث المحلية وغير ذلك الكثير .البريد اإللكتروني:
 .Info@LetsShareHousing.comالموقع اإللكتروني.www.letssharehousing.com :
 :Rebuilding Together Washington Countyيساعد أصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض في مقاطعة واشنطن في إجراء
إصالحات للمنازل بدون تكلفة .وتجري معظم اإلصالحات العاجلة على أساس طارئ ،ويكون أمام اإلصالحات الكثيرة غير الطارئة قائمة
انتظار .وتجدر اإلشارة إلى أن الموارد محدودة ،ولذلك لن يحصل جميع مالك المنازل المؤهلين على المساعدة12550 SW 3rd St., .
 (503) 644-4544 .Beaverton, OR 97005أو البريد اإللكتروني .rtwc@togwc.org :الموقع اإللكتروني:
.www.togwc.org
 :Renter’s Rights Hotlineيتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .االثنين واألربعاء والجمعة والسبت من  1ظهرً ا حتى  5مساءً؛ الثالثاء
 6مسا ًء  8 -مساءً .(503) 288-0130 .الموقع اإللكتروني.www.oregoncat.org :
 :Rent Wellفصول تثقيف المستأجرين لتحسين سجل اإلسكان .اتصل على  ،211أو أرسل رمزك البريدي في رسالة نصية على الرقم
 ،898211أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى  ،help@211info.orgأو ابحث عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني.211info.org :
ً
منزال مريحً ا حيث يمكنهم إيداع أطفالهم بأمان
 :Safe Families for Childrenشبكة من العائالت المضيفة المتطوعة التي توفر لآلباء
ُشجع اآلباء أن يكونوا على اتصال دائم بأطفالهم في أثناء المشاركة في البرنامج ،بهدف لم شملهم في أقرب وقت ممكن.
في أوقات األزمات .وي َ
وتخضع العائالت المضيفة للفحص وتتلقى التدريبات الالزمة وتقدّم خدماتها بعد ذلك دون أجر أو تعويض .ولمزيد من المعلومات ،أو لمعرفة ما
ً
مالءمة لحالتك ،اتصل على  (503) 906-1027أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى:
إذا كان برنامج  Safe Familiesهو األكثر
 .info@safefamiliespdx.orgالموقع اإللكتروني.www.safefamiliespdx.org :
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خدمات الشباب (المتعلقة باإلسكان)
:www.boysandgirlsaid.org :Girls Aid & Boys
ً
مؤهال للحصول على خدمات من
 :Safe Place فيما يتعلق بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 20عامًا .يجب أال تكون
 .Oregon Youth Authorityتقدّم األطعمة والمالبس واالستحمام والملجأ وإدارة الحاالت .ملجأ قصير األجل لمدة تصل إلى
 30يومًا .454 SW Washington St., Hillsboro, OR 97123 .المكتب  .(503) 542-2717االستقبال واإلحاالت:
اتصل بالمكتب أو  .(503) 542-2389خطوط الهاتف على مدار الساعة .وهناك قائمة االنتظار.
 :Transitional Living Program يجب أن يكون لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 23عامًا المشردين في
الوقت الحالي أو المعرضين لخطر التشرد شكل من أشكال الدخل المستدام (العمل ،أو دخل الضمان التكميلي ،أو الضمان االجتماعي
لذوي االعاقة) ،ويمكنهم المشاركة في المراجعات األسبوعية ،ويمكنهم العيش معتمدين على أنفسهم .يتضمن البرنامج اإلقامة حتى
عامين في شقة في وسط بيفيرتون ،ويساعد على تحقيق تقدم في التعليم والعمل ،ويقدم المساعدة المالية فيما يتعلق بالنفقات الصحية،
والتعليم ،واألدوات المنزلية ،واألغراض الشخصية ،ومهارات االكتفاء الذاتي ،وبناء عالقات صحية .قدم طلبًا للمشاركة في البرنامج
على الموقع اإللكتروني.www.boysandgirlsaid.org/shelterandhousing :
 :Homeplateللشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 24عامًا والذين يعانون من عدم االستقرار في السكن أو بحاجة إلى دعم
إضافي لتحقيق ذاتهم ،وجبات سريعة وتوفير إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية مثل مستلزمات النظافة وخزانة المالبس .ي
ُُ رجى االتصال مسب ًقا لتحديد مواعيد الستخدام مرافق االستحمام والغسيل .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  1ظهرً ا حتى  5مسا ًء في
 .SW 3 St., Beaverton, OR 97005وبالنسبة للشباب الذين يبحثون عن الخدمات والموارد ،يمكنهم إرسال رسالة عبر البريد
اإللكتروني إلى  outreach@homeplateyouth.orgأو االتصال على  .(503) 320-8965يتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية.
الموقع اإللكتروني.www.homeplateyouth.org/drop-in :
rd

 :Job Corpsيوفر هذا البرنامج تدريبًا وتعليمًا تقنيًا ومهنيًا مجانيًا للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 24عامًا لالنطالق في
حياتهم المهنية أو تحقيق تقدم في التعليم العالي .ويمكن للطالب الحصول على شهادات معترف بها على الصعيد الوطني بمجرد االنتهاء
من تدريباتهم ذات الصلة .ويمكن للطالب العيش في مساكن للطلبة أو االنتقال إلى الحرم الجامعي مع توفير ثمن الوقود أو تذكرة الحافلة
والحصول على راتب كل أسبوعين وكذلك الحصول على الخدمات الطبية األساسية وطب األسنان واإلبصار في أثناء التسجيل .و ُتدفع
جميع النفقات التعليمية والمعيشية .ويجب أن يكون الشباب من المواطنين األمريكيين أو المقيمين الشرعيين الذين يوافقون على االلتزام
بسياسة عدم التسامح مع المخدرات والكحول والعنف والتحرش .وتسري إرشادات الدخل .المكتب المحلي241 SW Edgeway :
 .(503) 526-2739 .Dr., Beaverton, OR 97006الموقع اإللكترونيPIVOT Job .www.job corps.gov :
 .Corps: 2701 NW Vaughn St. #151, Portland, OR 97210. (503) 695-3181الموقع اإللكتروني:
.pivot.jobcorps.gov
ً
منزال مريحً ا حيث يمكنهم إيداع أطفالهم
 :Safe Families for Childrenشبكة من العائالت المضيفة المتطوعة التي توفر لآلباء
ُشجع اآلباء أن يكونو على اتصال دائم بأطفالهم أثناء المشاركة في البرنامج ،بهدف لم شملهم في أقرب وقت
بأمان في أوقات األزمات .وي َ
ممكن .وتخضع العائالت المضيفة للفحص وتتلقى التدريبات الالزمة وتقدّم خدماتها بعد ذلك دون أجر أو تعويض .ولمزيد من المعلومات،
ً
مالءمة لحالتك ،اتصل على  (503) 906-1027أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا
أو لمعرفة ما إذا كان برنامج  Safe Familiesهو األكثر
إلى .info@safefamiliespdx.org :الموقع اإللكتروني.www.safefamiliespdx.org :
( Second Homeبرنامج تابع للوزارات الكنسية بوالية أوريغون) :يوفر مقدمو الخدمة المنزلية المتطوعون المسكن والمأكل
للطالب الذين يعانون من التشرد في أثناء فترة التحاقهم بالمدرسة الثانوية .تخضع جميع ترتيبات المشاركة في السكن التفاقيات اإليجار
وقواعد السكن التي تتفاوض عليها العائالت والطالب معًا بمساعدة موظفي  Second Homeووسيط متطوع(503) 221-1054 .
الرقم الداخلي .277 :الموقع اإللكتروني.www.emoregon.org/second-home :
 :Youth Villages Lifesetيساعد المتخصصون الشباب في الرعاية البديلة وغيرهم من الشباب المستضعفين الذين تتراوح
أعمارهم بين  17و 22عامًا لتحديد أهدافهم وإرشادهم في سبيل :سعيهم الجاد إلنهاء المدرسة الثانوية أو الحصول على شهادة GED
(درجة معادلة للثانوية العامة) ،والتقدم للجامعة والمنح الدراسية ،والعثور على سكن ،وتعلم مهارات إدارة األموال ،والعثور على وظيفة
واإلبقاء عليها ،والتقدم بطلب لالشتراك في التأمين الطبي ،وطلب الحصول على خدمات الصحة البدنية والعقلية ،والوصول إلى موارد
المجتمع .وجدير بالذكر أن المتخصصين يلتقون بالمشاركين مرة واحدة على األقل في األسبوع في مواقع مناسبة .تتراوح مدة المشاركة
العادية في البرنامج من  6إلى  12شهرً ا ،بنا ًء على االحتياجات الفردية .(503) 635-3416 .الموقع اإللكتروني:
.www.youthvillages.org/about-us/locations/oregon
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المساعدة في اإليجار وفواتير المرافق
 :Community Action Emergency Rent Assistanceخالل وقت األزمة التي تضرب العالم هذه األيام (وقت طباعة
هذا الدليل) ،يمكن للمستأجرين أصحاب الدخل المنخفض في مقاطعة واشنطن التقدم بطلبات عدة مرات حسب الحاجة .ويجب أن يملك
ً
بداية من الساعة  9صباحً ا ولكنها تغلق بمجرد حجز ما
جميع المتقدمين عقد إيجار باسمهم .وتعمل خطوط اإليجار من االثنين إلى الجمعة
يكفي من مواعيد لليوم .وتتوفر خدمة تقديم طلب عبر اإلنترنت لمعاودة االتصال ،ومع ذلك ،يبلغ أقصى حد لتلقي الطلبات  150وذلك
إلتاحة الوقت لمعاودة االتصال وفرز الطلبات .وقد يستغرق األمر أسبوعين لمعاودة االتصال حسب الطلب .وفيما يتعلق باألسر المؤهلة
المتأثرة بفيروس كورونا ،فقد يُوفر لهم تمويل إضافي .(503) 615-0770 .الموقع اإللكتروني:
 .https://caowash.org/programs/housing-stability/renter-support.htmlوتقدم مساعدة المشردين في اتفاقيات
اإليجار الجديدة من خالل  .Community Connectوحتى يتم فرزك ألغراض التقييم ،يُرجى االتصال على (503) 640-3263
في أي وقت من الشهر.
 :Community Action Utility Assistanceيعمل على مدار العام ،اعتما ًدا على األموال المتاحة ،وسيتحمل نفقات الكهرباء
والغاز الطبيعي ووقود التدفئة السائب .ويجب أن تملك إثبات دخل وهوية لجميع أفراد األسرة البالغين ،ونسخة من فاتورة المرافق،
وتواريخ الميالد وأرقام الضمان االجتماعي لجميع أفراد األسرة ،حسبما يكون ذلك متاحً ا .وال يلزم تقديم إشعار فصل الخدمة .اتصل من
االثنين إلى الخميس من  9صباحً ا حتى  12ظهرً ا أو اطلب تحديد موعد عبر اإلنترنت .وتتوفر خدمات الترجمة الفورية .مكتب بيفيرتون:
،5050 SW Griffith Dr. Suite 100, Beaverton, OR 97005 or Hillsboro office: 1001 SW Baseline
 .(503) 615-0771 .OR 97123 ،Hillsboroالموقع اإللكتروني.caowash.org/programs/energy-assistance :
البريد اإللكتروني.energy@caowash.org :
 :NW Natural Gasستعمل الشركة مع العمالء إلعداد خطة سداد حسب حاجة العميل .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  7صباحً ا
حتى  6مساءً .250 SW Taylor St., Portland, OR 97204 .الفواتير مستحقة السداد/ترتيبات االئتمان(503) 226-4240 :
. www.nwnatural.com
 :Portland General Electricيمكن لقسم خدمة العمالء تقديم المساعدة للعمالء الذين يواجهون صعوبة في دفع فواتير المرافق.
ً
مؤهال .من االثنين إلى الجمعة من الساعة
ويمكن معالجة تمديدات الدفع عبر اإلنترنت أو من خالل نظام الهاتف اآللي طالما كان العميل
 7صباحً ا حتى  7مساءً .(503) 228-6322 .121 SW Salmon St., Portland, OR 97204 .البريد اإللكتروني:
 .customer.service@pgn.comالموقع اإللكتروني.www.portlandgeneral.com :
 :Society of St. Vincent de Paul Emergency Service Centerيوفر الطعام واإليجار والمساعدة في فواتير
المرافق للمقيمين في مقاطعتي مولتنوماه وكالكاماس .كما يقدم المساعدة للعائالت في تواالتين في مناطق بعينها8101 SE .
 .Cornwell St., Portland, OR 97206من االثنين إلى الجمعة ،من  9:30صباحً ا إلى  12ظهرً ا ومن  1ظهرً ا حتى 3:30
عصرً ا (503) 235-8431 .للطعام اضغط  ،1لإليجار اضغط .2
 :)St. Anthony Catholic Church( St. Vincent de Paulمساعدة محدودة في اإليجار والمرافق للمقيمين أصحاب
الرمزين البريديين  97223و .(503) 684-8280 .97224. 9905 SW McKenzie Dr., Tigard, OR 97223البريد
اإللكتروني للمساعدة في سداد اإليجار .svdp.rent@gmail.com :البريد اإللكتروني للمساعدة في سداد فواتير المرافق:
 .svdp.utilities@gmail.comالبريد اإللكتروني للمساعدة في سداد فواتير المياه (مياه مدينة تيغارد فقط):
 .communitycafe@satigard.orgالموقع اإللكتروني.www.satigard.org/st-vincent-de-paul :
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المساعدة عبر اإلنترنت والهاتف
 :Comcast Internet Essentialsيوفر خدمة اإلنترنت مقابل  9.95دوالرات/شهريًا وأجهزة الكمبيوتر مقابل
 149.99دوالرً ا .وللتأهل ،يجب أن تكون العائالت مؤهلة لاللتحاق ببرامج مثل برنامج National School Lunch
( Programيقدم وجبات مجانية ومخفضة) ،أو برنامج مساعدة اإلسكان ،أو برنامج  ،Medicaidأو برنامج  ،SNAPأو
برنامج  ،SSIأو برنامج  ،WICأو برامج أخرى ويجب أال تكون مشتركة في  Comcast Internetخالل فترة التسعين يومًا
الماضية .اتصل على  1-855-846-8376أو للغة اإلسبانية اتصل على  1-855-765-6995للحصول على نموذج طلب.
الموقع اإللكتروني.www.internetessentials.com :
 :Oregon Lifelineالحد األقصى لتخفيض فاتورة الهاتف هو  19.25دوالرً ا في الشهر و  21.25دوالرً ا على خدمات اإلنترنت
شهريًا أو الحصول على خدمة الهاتف الخلوي والبيانات مجا ًنا .وقد يُخفض السعر األساسي على فاتورة الهاتف ألولئك الذين يتلقون قسائم
برنامج /SNAPالطعام أو المشتركين في برنامج  Medicaidأو من يحصلون على دخل الضمان التكميلي ( )SSIأو المشتركين في
برنامج المساعدة الفيدرالية لإلسكان العام أو معاشات التقاعد للمحاربين القدامى أو الناجين أو كان إجمالي دخل األسرة عند  ٪135من
توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي أو أقل منها (انظر الصفحة  .1-800-848-4442 .)1الموقع اإللكتروني.www.rspf.org :
خيارات الهاتف الخلوي المجانية ومنخفضة التكلفة من خالل خدمات برنامج :Lifeline





 :Access Wireless by i-wirelessللعمالء الجدد اتصل على  ،1-888-900-5899للعمالء الحاليين اتصل
على  1-866-594-3644أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني www.accesswireless.com
 Assurance Wirelessمن 1-888 321-5880 :Virgin Mobileأو
www.assurancewireless.com
 enTouchمن  1-866-488-8719 :Boomerangأو www.entouchwireless.com

 :PCs for Peopleتقدم خدمة اإلنترنت  4G LTEعالية السرعة على الصعيد الوطني عبر  Sprintومودم مخ َّفض .سيتم شحن
المودم ويجب أن يصل خالل  3-5أيام عمل .خدمة اإلنترنت :خطط الدفع المسبق بسعر  15دوالرً ا لشهر واحد ،و 45دوالرً ا لمدة 3
أشهر ،و 90دوالرً ا لمدة  6أشهر ،و 180دوالرً ا لمدة  12شهرً ا .المودم 95 :دوالرً ا رسومًا ثابتة ُتدفع مرة واحدة مع الشحن المجاني.
 .(651) 354-2552البريد اإللكتروني .internet@pcsforpeople.com :الموقع اإللكتروني:
.www.pcsrefurbished.com/sales/buyInternet
 :Spectrum Internet Assistanceيمكن لألسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض الحصول على إنترنت عالي السرعة بسعر
مخفض بدون عقد .علمًا بأن هذا العرض غير متاح للمشتركين الحاليين في خدمة اإلنترنت .للتأهل ،يجب أن يكون فرد واحد أو أكثر من
أفراد األسرة يتلقون حاليًا المساعدة بموجب أحد البرامج التالية :برنامج ( National School Lunchسواء بشكل فردي أو على
مستوى المدرسة) ،أو دخل الضمان التكميلي .يُقدم الطلب عبر اإلنترنت .وتتوفر التطبيقات للتنزيل باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية:
.www.spectrum.net/support/internet/spectrum-internet-assist
 :Telecommunication Devices Access Programإقراض معدات الهاتف المتخصصة بدون تكلفة وبدون قيود على
الدخل لمواطني والية أوريغون المؤهلين الذين يعانون من إعاقة واحدة على األقل من اإلعاقات التالية :السمع (متوسط إلى شديد أو شديد
أو عميق) ،أو الرؤية ،أو الكالم ،أو الحركة ،أو اإلدراك .(503) 373-7171 .الهاتف النصي .(503) 378-6962 :البريد
اإللكتروني .puc.rspf@state.or.us :الموقع اإللكتروني.www.rspf.org :
 : Tigard and Tualatin Public Librariesيمكن لحاملي بطاقة مكتبة مقاطعة واشنطن الوصول إلى
الواي فاي من أجهزة الكمبيوتر بالمكتبة ومن أجهزتهم المحمولةTigard Public Library: 13500 SW Hall Blvd., .
 .(503) 684-6537 .Tigard, OR 97223الموقع اإللكترونيTualatin Public .www.tigard-or.gov/library :
 .(503) 691-3074 .18878 SW Martinazzi Ave., Tualatin, OR 97062 :Libraryالموقع اإللكتروني:
.www.tualatinoregon.gov/library
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المالجئ
640-3263

)Comprehensive Washington County shelter waiting list :(503

ً
أطفاال بينها
للعائالت التي تضم
 :Family Promise of Tualatin Valleyمخصص للعائالت المشردة التي تعيش داخل حدود منطقة مدارس تيغارد تواالتين
وشيروود وليك أوسويغو .وهو ليس بملجأ طوارئ في الليل .ويتم الموافقة مسب ًقا على العائالت لاللتحاق بالبرنامج .وسائل الراحة
المنزلية النهارية واإلقامة الليلية في الكنائس المحلية والمنظمات المدنية .وتنام العائالت التي لديها أطفال أسابيع بالتناوب في المواقع
المشاركة في مساحتها الخاصة .ويتم توفير وسيلة نقل إلى مرفق  Family Promiseالنهاري لتناول وجبة الفطور واستخدام مرافق
االستحمام والغسيل .وتسع من ثالث إلى أربع عائالت في آن واحد .ويتم توفير إدارة الحالة وموارد المجتمع .يبدو التعامل مع فيروس
كورونا مختل ًفا خالل  :2021يوجد الملجأ اآلن في الموتيالت المحلية .ويخضع جميع المتقدمين للتقييم ً
بحثا عن المشكالت الصحية
األساسية التي تعرضهم لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد من أجل التأهل للبرنامج .وسيظل برنامج الموتيل مفتوحً ا بنا ًء على التمويل
المستمر .(503) 427-2768 .20425 SW Stafford Rd., Tualatin, OR 97062 .الموقع اإللكتروني:
.www.familypromiseoftv.org
 :Good Neighbor Centerملجأ عائلي لمدة تصل إلى شهرين ،يوفر ثالث وجبات في اليوم ،وبرنامج رعاية األطفال ،ودروس
 ،Rent Wellوإدارة الحالة .11130 SW Greenburg Rd., Tigard, OR 97223. (503) 443-6084 .الموقع
اإللكتروني .www.good neighbor center.org :لإلدراج على قائمة االنتظار ،اتصل على .(503) 640-3263
 :Community Action Hillsboro Family Shelterملجأ للطوارئ لمدة تصل إلى خمسة أسابيع يوفر خدمات إدارة
الحالة .210 SE 12 Ave., Hillsboro, OR 97123 .لإلدراج على قائمة االنتظار ،اتصل على .(503) 640-3263
th

الشباب
ً
مؤهال للحصول على خدمات من Oregon
 :Safe Placeللشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 20عامًا .يجب أال تكون
 .Youth Authorityتقدّم األطعمة والمالبس واالستحمام والملجأ وإدارة الحاالت .ملجأ قصير األجل لمدة تصل إلى  30يومًا.
 .454 SE Washington St., Hillsboro, OR 97123المكتب .(503) 542-2717 :االستقبال واإلحاالت :اتصل بالمكتب
أو  .(503) 542-2389خطوط الهاتف على مدار الساعة .وهناك قائمة االنتظار .الموقع اإللكتروني:
.www.boysandgirlsaid.org/shelterandhousing
مالجئ للطقس القاسي
( Severe Weather/Warming Centersمقاطعة واشنطن) :لمعرفة المالجئ المفتوحة ،اتصل على  211أو تفضل بزيارة
الموقع اإللكتروني www.co.washington.or.us :وابحث عن "."Severe Weather Shelters
البرامج النهارية
 :Just Compassion Resource Centerتلبية احتياجات الكبار المشردين .الثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة
 10صباحً ا حتى  2ظهرً ا .(503) 624-4666 .12280 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97223 .الموقع اإللكتروني:
.justcompassionewc.com
 :Open Doorيوفر خدمات يومية للعمالء المشردين .ويقدم خدمة حمامات مزودة بمنتجات النظافة الشخصية ،ويوفر غرفة نهارية
لنيل قسط من الراحة ،وهات ًفا ،وبري ًدا ،وفرص عمل ،وخدمات اإلسكان .ويقدم وجبات ساخنة في تمام الساعة  12ظهرً ا .أيام االثنين
والثالثاء والخميس والجمعة من  9صباحً ا حتى  4عصرً ا (مغلق أيام األربعاء وعطالت نهاية األسبوع) .خدمات الوكالة األخرى :التدخل
لتسوية الرهن العقاري ،والتثقيف المالي ،واستشارات الرهن العقاري العكسي ،وتثقيف مشتري المنازل34420 SW TV .
 .(503) 640-6689 .Highway, Hillsboro, OR 97123الموقع اإللكتروني.www.odhw.org :
العنف المنزلي
خط أزمات  Call to Safetyالمتاح على مدار الساعة :تتصل  Call to Safetyبجميع المالجئ المحلية في الساعة  9صباحً ا
لمعرفة عدد المالجئ المتاحة .يمكن للناجين االتصال بخط األزمات للتحقق من األماكن الشاغرة محليًا على الرقم .(503) 235-5333
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أنشطة لألطفال الصغار
 :211info Child Careيوفر إحاالت مجانية لرعاية األطفال وغيرها من موارد التنشئة والموارد األسرية .اتصل على  ،211أو
أرسل الكلمة الرئيسية " "childrenأو " "ninosفي رسالة نصية إلى الرقم  ،898211أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى
 .children@211info.orgمن االثنين إلى الجمعة من الساعة  7صباحً ا حتى  11مساءً؛ ومن السبت إلى األحد من الساعة  8صباحً ا
إلى  8مساءً.
 Arts for Allبواسطة المجلس الوطني للفنون والثقافة :أظهر بطاقة  Oregon Trailالخاصة بك واحصل على تذاكر بقيمة 5
دوالرات للعديد من األحداث الفنية في بورتالند مثل الموسيقى والمسرح والرقص ومعالم الجذب .لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات
المشاركة ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني.racc.org/artsforall :
 :Baby and Me Groupمغلق حاليًا بسبب جائحة كوفيد .19-رسوم التسجيل  40دوالرً ا لمرة واحدة .ويوفر عاد ًة لقاءات أسبوعية
مع معلمين خبراء من اآلباء ألولياء أمور األطفال .كما تتوفر فحوصات الوزن ،اعتما ًدا على عمر الطفل .تنعقد لقاءات برنامج
"( "Snugglersمن سن يوم حتى ستة أشهر) أيام الثالثاء من الساعة  2ظهرً ا حتى  3:30عصرً ا ،وتنعقد لقاءات برنامج
"( "Gigglersمن سن ستة أشهر فأكبر) أيام الثالثاء من الساعة  12ظهرً ا حتى  1:30ظهرً ا19300 SW 65th Ave., .
.Tualatin, OR 97062 at Community Health Education Center, east entrance on 65th Ave
.(503) 335-3500
( MOMS Club of Tigard-Tualatinأمهات يقدمنّ الدعم ألمهات) :تبلغ الرسوم السنوية  40دوالرً ا .تهدف العضويات إلى
تقديم الدعم واألنشطة الجماعية لألمهات ربات المنازل أو الالتي يعملن بدوام جزئي أو الالتي يعملن من المنزل .يرحب نادي
 Tigard-Tualatin MOMS Clubباألمهات الالتي يعشن في المناطق ذات الرموز البريدية التالية،97224 ،97223 :
 .97062 ،97281البريد اإللكتروني .contact@tigardtualatinmomsclub.com :الموقع اإللكتروني:
.www.tigardtualatinmomsclub.com
 :Oaks Parksمغلقة بسبب كوفيد .19-عاد ًة ما توفر أوقا ًتا مميزة لمرحلة ما قبل المدرسة للتزلج بالعجالت والمالهي واللعب.
 .(503) 233-5777 .7805 SE Oaks Park Way, Portland, OR 97202الموقع اإللكتروني:
.www.oakspark.com
 :Home Depot Workshopsتقدم عاد ًة ورش عمل عملية لألطفال لكنها أصبحت على اإلنترنت في أثناء الجائحة .لالطالع على
الجدول ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني.www.homedepot.com/workshops :
) :Oregon Museum of Science and Industry (OMSIاستكشف المتحف مقابل دوالرين فقط في أول يوم أحد من كل
شهر .ويضم المتحف بين أروقته ملعبًا علميًا لألطفال بعمر  6سنوات فأقل مع منطقة لألطفال الرضع من سن يوم حتى  24شهرًا وغرفة
للرضاعة الطبيعية .وأصبحت سعة متحف  OMSIمحدودة بسبب الجائحة مع طرح التذاكر على أوقات متباعدة ،ووضع عالمات التزام التباعد
الجسدي ،وأكثر من ذلك لمنح رواد المتحف زيارة هادئة خالية من الزحام.1945 SE Water Ave., Portland, OR 97214 .
 .(503) 797-4000الموقع اإللكتروني.www.omsi.edu :
 :Parenting Together Washington Countyابحث عن الموارد المتاحة لآلباء في مقاطعة واشنطن بما في ذلك تثقيف
اآلباء ،وموارد رعاية األطفال ،واألنشطة المناسبة لألسرة ،والموارد القائمة على الموقع اإللكتروني ذات الصلة بموضوعات التنشئة
المنظمة حسب عمر الطفل .الموقع اإللكتروني.parentingtogetherwc.org :
 :PDX Parentيقدم "تقويم األطفال" الذي يربط العائالت باألنشطة الترفيهية والفعاليات المناسبة للعائلة في بورتالند والمناطق
المحيطة بها .الموقع اإللكتروني.www.pdxparent.com :
 :Portland Children’s Museumمغلق خالل الجائحة .عند إعادة فتح األبواب :تكون العائالت التي تتلقى المساعدة العامة
مؤهلة لدخول المتحف مقابل دوالر لكل فرد (حتى خمسة أفراد) .ويجب إظهار إثبات األهلية وقت الشراء .يتوفر "تصريح دخول العائلة"
لمدة عام مقابل  15دوالرً ا للعائالت التي تتلقى مساعدة عامة .يتم تحديد مواعيد فعاليات  Access Playللعائالت التي لديها أطفال
يعانون من إعاقات يوم الثالثاء الثالث من كل شهر من الساعة  5:30مسا ًء حتى  7مساءً .في بعض األحيان يُرحل الموعد إلى يوم آخر.
تحقق من تقويم الموقع اإللكتروني للمتحف لالطالع على أحدث المعلومات ،.4015 SW Canyon Rd .بورتالند ،أو .97221
 .(503) 223-6500الموقع اإللكتروني.www.portlandcm.org :
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أنشطة لألطفال الصغار (تابع)
 :Tigard Indoor Play Park at Tigard United Methodist Churchالحديقة مغلقة في أثناء الجائحة حتى إشعار آخر.
لألطفال بعمر  5-0سنوات .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9:30صباحً ا حتى  1ظهرً ا (يختلف الجدول الزمني خالل فصل الصيف،
راجع صفحة فيسبوك لالطالع على التفاصيل) .الرسوم  4دوالرات للطفل الواحد و  6دوالرات حتى  3أطفال .تذاكر الخصم متاحة أيضًا.
 .(503) 639-3181 .9845 SW Walnut Pl., Tigard, OR 97223الموقع اإللكتروني www.tigardumc.com :و
.www.facebook.com/TigardIndoorPlayPark
 :Tigard Public Libraryمكتب خدمة خارجي كجزء من خدمات االستالم بالمكتبة بما في ذلك المساعدة في األسئلة ومهام الطباعة
وتصفح األرفف للتحقق من المصنفات المكتبية .أيام االثنين واألربعاء والجمعة  10:30صباحً ا  2:30 -ظهرً ا ،والثالثاء والخميس  1:30ظهرً ا
  5:30مساءً .ويجب ارتداء غطاء للوجه والحفاظ على مسافة ستة أقدام من الموظفين .وتوفر المكتبة في العادة أوقا ًتا لسرد القصص لمجموعةمتنوعة من األعمار .حزم الكتب لألطفال حديثي الوالدة بعمر سنة أو أقل13500 SW Hall Blvd., Portland, OR 97223 .
 .(503) 684-6537الموقع اإللكتروني.www.tigard-or.gov/library :
 :Tualatin Public Libraryمغلق أمام الجمهور بسبب الجائحة .تتوافر خدمة االستالم من جانب الرصيف من االثنين إلى السبت من
الساعة  11صباحً ا إلى  5مساءً .حدد موعد االستالم على الموقع اإللكتروني https://tualatinlib.skedda.com/booking :أو اتصل
على الرقم  .(503) 691-3074وتقدم في العادة أوقات لسرد القصص لمجموعة متنوعة من الفئات العمرية وإمكانية االشتراك في
 1,000 Books Before Kindergartenبما في ذلك سجل القراءة والكتب المجانية وحقيبة الكتب18878 SW Martinazzi .
 .Ave., Tualatin, OR 97062البريد اإللكتروني .librarymail@tualatin.gov :الموقع اإللكتروني:
.www.tualatinoregon.gov/library
 :Urbanmamasموقع إلكتروني مخصص للفعاليات المناسبة للعائلة ورعاية األطفال والمدارس والمخيمات الصيفية في بورتالند أو
بالقرب منها .الموقع اإللكتروني.www.urbanmamas.com :
 :Vroomمبادرة التعلم المبكر على الصعيد الوطني التي تساعد آباء األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-0سنوات على تحويل األنشطة
اليومية إلى لحظات ملهمة لبناء الدماغ .بادر بتنزيل تطبيق الهاتف الذكي المجاني أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .www.vroom.org

مجموعات األبوة واألمومة والدعم
 :National Parent Helplineللحصول على دعم عاطفي من مناصر مُدرب .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  10صباحً ا حتى
 7مساءً .1-855-427-2736 .الموقع اإللكتروني.www.nationalparenthelpline.org :
 :)Morrison Child and Family Services( Parents Anonymous of Oregonخدمات العيادات الخارجية مفتوحة.
تتوفر مجموعات دعم الوالدين مجا ًنا ألي شخص يقوم بتنشئة األطفال .وهي مجموعات يقودها اآلباء وميّسر محترف وكلهم مدربون على
نموذج ® Parents Anonymousللوقاية من إساءة معاملة األطفال القائم على األدلة .مجموعات دعم اآلباء المتخصصة للرجال والنساء
للمساعدة في التعافي من إدمان المخدرات والذين ربما شاركوا مع  :DHS-Child Welfare. Parent Mentor Programتوجيه
األقران لآلباء المتأثرين باإلدمان المرتبط بنظام  .(971) 263-3091 .DHS-Child Welfareخط مساعدة Parents Anonymous
.of Oregon Parent: (503) 258-4416
 :Reach Out Oregonيتواصل فريق من العائالت واألصدقاء مع بعضهم بعضًا لبناء شبكة داعمة لألشخاص الذين يقومون بتربية
األطفال ذوي االحتياجات المعقدة .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  12ظهرً ا حتى  7مساءً.(833) 732-2467 :Parent Warmline .
البريد اإللكتروني .info@reachoutoregon.org :الموقع اإللكتروني.www.reachoutoregon.org :
 :Rolling Hills Community Churchتغيير العروض الحالية بسبب الجائحة .لالطالع على آخر المعلومات ،بمجرد توفرها ،تفضل
بزيارة الموقع اإللكترونيRolling Hills Community Church, 3550 SW Borland .https://rollinghills.org/family :
.(503) 638-5900 .Rd., Tualatin, OR 97062
ً
أطفاال من عمر يوم
 :Promotorasفصول التنشئة ودعم مهارات التنشئة وموارد المجتمع للعائالت الالتينية في مقاطعة واشنطن التي تضم
إلى  12عامًا.(503) 887-9149 .
 :Parenting Together Washington Countyابحث عن الموارد المتاحة لآلباء في مقاطعة واشنطن بما في ذلك تثقيف اآلباء،
وموارد رعاية األطفال ،واألنشطة المناسبة لألسرة ،والموارد القائمة على الموقع اإللكتروني ذات الصلة بموضوعات التنئشة المنظمة حسب
عمر الطفل .الموقع اإللكتروني.parentingtogetherwc.org :
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مرحلة ما قبل المدرسة وما بعدها ورعاية األطفال
 :Club K After School Zoneتخضع المواقع والساعات للتغيير بسبب الجائحة .برامج ما قبل المدرسة وبعدها لألطفال من سن  5إلى
 12عامًا من الساعة  7:30صباحً ا حتى بداية المدرسة ومن وقت االنصراف من المدرسة وحتى الساعة  5:30مساءً .تختلف األسعار .وتتوافر
بعض المنح الدراسية للعائالت ذات الدخل المنخفض ،في حالة السماح بالتمويل .كما تتوافر برامج المخيمات الصيفية.(503) 643-9059 .
الموقع اإللكتروني .www.clubkafterschool.com :خدمة المدارس االبتدائية :بريدجبورت ،503) 616-6214( :دورهام:
 ،(503) 317-2421وماري وودوارد.(503) 583-6446 :
 :Referral & Community Action Child Care Resourceيوفر التدريب والمناصرة والسالمة والمساعدة الفنية
واالستشارات والموارد لمقدمي رعاية األطفال.1050 SW Baseline St. Suite C1, Hillsboro, OR 97123 .
 .(971) 223-6100الموقع اإللكتروني.caowash.org/programs/early-childhood-development/ccrr :
 :Community Action Head Startدروس افتراضية بسبب جائحة كوفيد .19-يوفر مجموعة متنوعة من برامج التعلم لمرحلة ما
قبل الروضة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3-5سنوات .وعاد ًة ما يقدم خدمات منزلية وبرامج  Early Head Startلألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أسابيع و 3سنوات .للعائالت التي يكون دخلها في حدود  ٪130وف ًقا لتوجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي
(انظر الصفحة  .(503) 693-3262 .1001 SW Baseline St., Hillsboro, OR 97123 .)1الموقع اإللكتروني:
.https://caowash.org/programs/early-childhood-development/head-start.html
ً
أطفاال من سن الوالدة وحتى  5سنوات الذين تبين معانتهم من
 :Early Interventionتقدم الخدمات والدعم الخاص للعائالت التي تضم
إعاقة في النمو أو من تأخر في النمو .وتعزز الخدمات التطور اللغوي واالجتماعي والبدني من خالل التدخالت القائمة على اللعب وتوجيه
اآلباء .المكتب المحلي .SW 90th Ct., Tualatin, OR 97062. (503) 614-1790 19500 :لإلحالة إلى فرز أو تقييم مجاني،
اتصل بخط االستقبال واإلحاالت على الرقم  (503) 614-1446أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى العنوان اآلتي:
.referral@nwresd.k12.or.us
 :)Tigard Self-Sufficiency/Multi-Service Center, DHS( Employment-Related Day Careاتصل للحصول على
معلومات عن إعانات رعاية األطفال لألسر العاملة التي يقل دخلها عن  ٪185من مستوى خط الفقر الفيدرالي (انظر الصفحة  .)1ويتوفر
موظفون يتحدثون اإلسبانية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً10777 SW Cascade Ave., Tigard, OR .
 .(503) 670-9711 .97223الموقع اإللكتروني.www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care :
 :Latino Network Juntos Aprendemosبرنامج األطفال واآلباء /مقدم الرعاية يخدم العائالت الالتينية ،ويزود األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  3و 5سنوات بمهارات القراءة والكتابة المبكرة واالستعداد اللطيف .التسجيل.(541) 965-2644 :
 :Parent-Child Preschools Organizationاإلحاالت إلى رياض األطفال التعاونية ،حيث يشارك اآلباء في إدارة الحضانة.
 .(503) 293-6161الموقع اإللكتروني.www.parentchildpreschools.org :
 :Preschool Promiseللعائالت المهتمة برياض األطفال التي يتراوح دخلها بين  ٪130و ٪200من مستوى خط الفقر الفيدرالي (انظر
الصفحة  ،)1لالستفسار عن األماكن المتاحة في  ،Preschool Promiseتفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
.https://oregonearlylearning.com/preschool-promise
 :Tigard-Tualatin School District Preschool and After-School Activitiesلالطالع على معلومات عن مرحلة
رياض األطفال ،اتصل بالمدرسة االبتدائية المحلية التي تتبعها أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى العنوان التالي:
 preschoolinfo@ttsd.k12.or.usلطلب نموذج تفصيلي مجاني لبرنامج  .PreKبالنسية لألنشطة المحتملة بعد المدرسة ،اتصل بمدرسة
طفلك مباشر ًة .الموقع اإللكتروني.www.ttsdschools.org :
 :YMCAفي وقت طباعة هذا الدليل ،توفر برامج دعم التعلم عن بُعد في مدرستي  Alberta Riderو Deer Creekاالبتدائية .وعاد ًة ما
ً
فضال عن البرامج الصيفية في ذات المدرستين .(503) 327-0007 .الموقع اإللكتروني:
تقدم الرعاية قبل مرحلة المدرسة وما بعدها
.www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
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الرياضات واألنشطة الشبابية والتوجيه
 Arts for Allبواسطة المجلس الوطني للفنون والثقافة :أظهر بطاقة  Oregon Trailالخاصة بك واحصل على تذاكر بقيمة  5دوالرات للعديد من
األحداث الفنية في بورتالند مثل الموسيقى والمسرح والرقص ومعالم الجذب .لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات المشاركة ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني.racc.org/artsforall :
 :Big Brothers Big Sistersتزاول أعمالها عن بُعد بسبب الجائحة .ولن ُتعقد اجتماعات شخصية لحين إشعار آخر .وهي برنامج توجيه
فردي يخدم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 18عامًا .ويعمل على التوفيق بين الشباب وبين الموجهين الكبار .ويتوفر موظفو دعم يتحدثون
اإلسبانية .االثنين  -الجمعة  8:30صباحً ا  7 -مساءً6443 SW Beaverton-Hillsdale Highway Suite 200, Portland, OR .
 .(503) 249-4859 .97221البريد اإللكتروني .bbbsinfo@bbbsnorthwest.org :الموقع اإللكتروني.https://itsbigtime.org :
 :City of Tigardلالطالع على أحدث المعلومات بشأن األنشطة المحلية والمخيمات الصيفية والفعاليات وغير ذلك الكثير ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني .www.tigard-or.gov/recreation/index.php :تتوفر بعض المنح الدراسيةwww.tigard- :
.or.gov/document_center/Recreation/Scholarship_App_Guidelines.pdf
 :City of Tualatinلالطالع على أحدث المعلومات بشأن األنشطة المحلية والمخيمات الصيفية والفعاليات وغير ذلك الكثير ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني.www.tualatinoregon.gov/recreation/activity-guide :
 :Cultural Pass to Adventureعُلقت أعماله بسبب جائحة كوفيد .19-وعاد ًة ما يوفر هذا البرنامج تصاريح للدخول المجاني إلى ثماني
مناطق جذب محلية والتي تأتي من بينها حديقة  Lan Su Chinese Gardenوحديقة  The Oregon Gardenومتحف Pittock
 Mansionوالمتاحف .ويتوفر كل تصريح لمدة يوم واحد فقط .(503) 691-3074 :Tualatin Public Library .احجز مقدمًا أو احصل على
زيارة قصيرة .(503) 684-6537 :Tigard Public Library .احجز عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني www.tigard-
.or.gov/using_library/get_a_cultural_museum_pass.php
ً
أطفاال تتراوح أعمارهم بين  6و9
 :Faithful Friendsبرنامج توجيه مجتمعي يطابق بين المتطوعين من األفراد واألزواج واألسر التي تضم
أعوام لتوجيه العالقات .يلتقي المشاركون في البرنامج مع الموجه  3-4مرات في الشهر لمدة عام واحد على األقل .(971) 284-6185 .الموقع
اإللكتروني.www.faithful friends pdx.org :
 :PDX Parentيوفر تقويمًا لألطفال مع العديد من الفعاليات المناسبة لألطفال والعائلة باإلضافة إلى دليل المعسكر الصيفي لألطفال من جميع
األعمار ودليل ما بعد المدرسة وغير ذلك الكثير .الموقع اإللكتروني.www.pdxparent.com :
 :Scoutsالفتيان .www.cpcbsa.org .(503) 226-3423 :الفتيات.www.girlscoutsosw.org .(503) 977-6800 :
 :Southside Soccer Clubتتوفر بعض المنح الدراسية .فعاليات فصل الخريف في الهواء الطلق ،وفعاليات فصل الربيع بالداخل ،وكرة القدم
الترفيهية في فصل الصيف في الهواء الطلق16285 SW 85th Ave. #401, Tigard, OR 97224. PO Box 230169, Tigard, .
 .(503) 968-7197 .OR 97281اإلسبانية .(503) 914-9348 :البريد اإللكتروني .southsidesoccertigard@gmail.com :الموقع
اإللكتروني.www.southside soccer.org :
 :Tigard Little Leagueتتوفر بعض المنح الدراسية .ويخدم األطفال الذين يقيمون في حدود المدارس االبتدائية والمتوسطة في تيغارد .لعبة بي
وي (مختلطة) لألعمار من  4إلى  7أعوام ،أما لعبة كرة القاعدة (فتيان) من  7إلى  13عامًا ،ولعبة الكرة اللينة (فتيات) من سن  6إلى  13عامًا.
الموقع اإللكتروني.www.tigardlittleleague.org :
 :Tigard-Tualatin Aquatic Districtدروس السباحة وفصول التمرين .أسعار مخفضة لطالب منطقة مدارس تيغارد تواالتين .حمام سباحة
تيغاردTualatin Pool: 22380 SW Boones Ferry ,(503) 431-5455 ,8680 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224 :
 .(503) 431-5655 ,Rd., Tualatin, OR 97062الموقع اإللكتروني.www.ttadpools.com :
 :Tualatin River National Wildlife Refugeتطبق بروتوكوالت التباعد الجسدي بسبب جائحة كورونا .وهي موطن للعديد من أنواع
الطيور والثدييات والزواحف والبرمائيات والحشرات واألسماك والنباتات .المعارض المجانية والمسارات والفعاليات واالستكشافات وحزم االكتشاف
وفرص التطوع وغير ذلك الكثير .مسارات الالجئين مفتوحة يوميًا .مركز الزوار ومتجر الطبيعة :الثالثاء إلى األحد من الساعة  10صباحً ا إلى 4
عصرً ا .(503) 625-5944 .19255 SW Pacific Highway, Sherwood, OR 97140 .مركز الزوار .(503) 625-5945 :الموقع
اإللكتروني .www.fws.gov/refuge/tualatin_river :لالطالع على تقويم الفعاليات المناسبة لألسرة وغيرها من الفعاليات ،تفضل بزيارة
الموقع اإللكتروني.www.friendsoftualatinrefuge.org/maincal :
 :YMCAفصول تمارين جماعية ،وملعب رياضي ،وحائط صخري ،ومركز للمراهقين يضم الهوكي الهوائي ،وطاوالت بلياردو ،ونظام ألعاب،
وفصوالً ومعسكرات للشباب ،ورياضات صغيرة للمراهقين والبالغين ،ودروس سباحة ،ومنزلقات مائية23000 SW Pacific Highway, .
 .(503) 625-9622 .Sherwood, OR 97140البريد اإللكتروني .sherwood@ymcacw.org :الموقع اإللكتروني:
.www.ymcacw.org/locations/sherwood-regional-family-ymca
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التغطية الصحية
 :Financial Assistance Programقد تتوفر المساعدة المالية للعائالت ذات الدخل المنخفض أو العائالت التي تمر بأوضاع خاصة
تجعل من الصعب عليها دفع تكاليف الرعاية في المستشفى .وفي حالة الحاجة إلى المال ،فقد تتوفر هذه الخدمة لسداد فواتير المستشفيات التي
تقل مدتها عن ستة أشهر .ويمكن الحصول على المساعدة من خالل الطاقم الطبي و/أو عن طريق االتصال بقسم الفواتير بالمستشفى على الرقم
المدرج في فاتورة المستشفى.
 :Oregon Health Planمتاحة اآلن لمزيد من األطفال والمراهقين ،بغض النظر عن حالة الهجرة .تغطية صحية مجانية لسكان والية
أوريغون المستوفين لمعايير الدخل وغيرها من المعايير ،والتي تغطي خدمات مثل الفحوصات وحشوات األسنان والوصفات الطبية والتحاليل
الطبية واألشعة السينية والرعاية في المستشفى .ويمكنك التقدم بطلب لمعرفة مدى أهليتك للحصول على تلك التغطية .للحصول على نموذج
طلب ،وللحصول على مساعدة مجانية في التقدم بطلب من شريك مجتمعي معتمد من خطة  ،OHPوفيما يتعلق باألسئلة المتعلقة باألهلية
والتغطية أو للحصول على معلومات عامة :اتصل على الرقم  1-800-699-9075أو ( 711الهاتف النصي) ،أو تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني  .www.oregon.gov/oha/healthplan o OHPcoversme.orgخدمات العمالء.1-800-273-0557 :
 OregonHealthCare.gov :Private Insurance Marketplaceأو ( 855-268-3767الرقم المجاني)

العناية باألسنان
 :Advantage Dental Clinicتقبل المرضى األعضاء في خطة ( OHPبنا ًء على تكليف من منظمة الرعاية المنسقة) ،ومرضى السداد
الذاتي ومرضى التأمين الخاص والمرضى غير المؤمن عليهم .تتوفر رسوم وخطط سداد مخفضة للمرضى المؤهلين .يتوفر مترجمون عند
الطلب .ساعات العمل مع تحديد موعد :من االثنين إلى الجمعة ،من  8صباحً ا حتى  5مساءً9900 SW Greenburg Rd. Suite .
 .(971) 206-7133 .240, Tigard, OR 97224الموقع اإللكتروني.www.advantage dental clinics.com :
 :Advantage Smiles for Kidsعن طريق اإلحالة المهنية فقط  -تقدم خدمة تقويم األسنان لتحسين نوعية الحياة لألطفال الذين يعانون
من نقص الموارد .(541) 497-0020 .البريد اإللكتروني .ASK@advantagesmilesforkids.org :الموقع اإللكتروني:
.asmileforkids.org
 :Coalition of Community Health Clinicsائتالف من العيادات غير الهادفة للربح ،بما في ذلك إحاالت طب األسنان.
 .(503) 546-4991الموقع اإللكتروني.www.coalitionclinics.org :
 :Compassion Clinicsمجا ًنا .عيادات صحية سنوية تقدم خدمات طبية وطب األسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية .يمكنك
االطالع على معلومات عامة عبر الموقع اإللكتروني .www.compassionconnect.com :فيما يتعلق بالعيادات في تيغارد:
 .www.compassiontigard.comعيادات تواالتين .www.compassiontualatin.com :فيما يتعلق بعيادات ساوث ويست
بورتالند .https://compassionconnect.com/compassion-southwest :فيما يتعلق بعيادات بيفيرتون:
.https://compassionconnect.com/compassion-beaverton
 :MODA Children’s Programيمكن إحالة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 18عامًا الذين ال يملكون تأمي ًنا إلى هذا البرنامج
من جانب ممثل المدرسة .ويضم البرنامج الخدمات الوقائية والتشخيصية وتسكين اآلالم والخدمات الترميمية األساسية .تغطي الخطة ما يصل
إلى  800دوالر على أن ُتستخدم خالل عام واحد (لم يعد بإمكانها استيعاب طلبات العالج المكثفة) (503) 265-5627 .أو البريد اإللكتروني:
 .childrensprogram@modahealth.comالموقع اإللكتروني.www.modahealth.com/about/childrens.shtml :
 Oregon Health and Science University Dental Clinicsفي  :)OHSU( School of Dentistryغير مسموح
بالزيارات دون تحديد مواعيد مسبقة حتى تاريخ نشر هذا الدليل وتقدم خدمات محدودة للمرضى الحاليين بسبب فيروس كوفيد .19-تقبل خطط
 + OHPو  Delta Dentalو .Blue Cross Blue Shieldتطبق رسومًا مخفضة بنسبة  .٪30-40الرسوم محددة .طب األسنان العام،
وطب األطفال ،وتقويم األسنان ،ودواعم األسنان ،والقنوات الجذرية .و ُتقبل الحاالت على أساس القيمة العلمية .الرعاية العاجلة في اليوم التالي
للبالغين؛  250دوالرً ا في وقت الزيارة ،قد ُتفرض تكاليف إضافية حسب العالج .تقتصر عيادة الرعاية العاجلة على عالج األلم وعالج سن أو
مشكلة واحدة وال تقدم خدمات خلع ضرس العقل .اتصل الساعة  8صباحً ا لترتيب موعد (لن يكون في اليوم ذاته) .ممنوع الزيارات بدون تحديد
مواعيد مسبقة ،حيث يجب تحديد موعد ً
أوال .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  4:45عصرً ا2730 SW Moody Ave., .
 .(503) 494-8867 .Portland, OR 97301البريد اإللكتروني .sodapptctr@ohsu.edu :الموقع اإللكتروني:
.www.ohsu.edu/dentist
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العناية باألسنان (تابع)
 :Pacific University Dental Hygiene Clinicأغلق الحرم الجامعي أبوابه أمام الزائرين بسبب جائحة كورونا .عاد ًة ما
تقبل معظم برامج التأمين .ويمكن مناقشة خيارات الدفع قبل البدء في العالج مع أحد المنسقين الماليين .وتقتصر الخدمات على الرعاية
الوقائية والترميمية األساسية فقط مثل التصوير باألشعة السينية والفحوصات والتنظيفات .وغير مسموح بتركيب تيجان أو خلع أسنان أو
معالجة حاالت األسنان الطارئة .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .وغير مسموح بالزيارات دون تحديد مواعيد مسبقة .اتصل لمعرفة
ساعات العمل .(503) 352-7373 .Ave. Suite 270, Hillsboro, OR 97123 222 SE 8 .الموقع اإللكتروني:
.www.pacificu.edu
th

 :)PCC( Portland Community College Dental Clinicتقدم خدماتها للبالغين واألطفال غير المؤمن عليهم .رسوم
مخفضة :تبلغ قيمة الفحوصات  5دوالرات؛ وتبلغ قيمة التنظيف للبالغين  25دوالرً ا  40 -دوالرً ا ،ولألطفال  20دوالرً ا ولكبار السن
(أكبر من  62عامًا)  15دوالرً ا؛ تبلغ قيمة الحشوات البسيطة  10دوالرات؛ وتبلغ قيمة الختام السني  5دوالرات لكل سن؛ وتبلغ قيمة
األشعة السينية من  10دوالرات إلى  25دوالرً ا .غير مسموح باستقبال حاالت طوارئ أو خلع األسنان أو تركيب تيجان أو جسور
األسنان أو أطقم األسنان أو القنوات الجذرية أو عالج المفصل الفكي الصدغي .نقبل الدفع النقدي أو بشيكات أو ببطاقات االئتمان أو
الخصم .غير مسموح باستقبال الحاالت دون موعد مسبق.12000 SW 49 Ave. HT206, Portland, OR 97219 .
 .(971) 722-4909الموقع اإللكتروني.www.pcc.edu/programs/dental-hygiene/clinic.html :
th

) :Project Dental Health at Russell St. Dental Clinic (OHSUغير مسموح بالزيارات دون تحديد مواعيد مسبقة
وتقتصر الخدمات على المرضى الحاليين وقت نشر هذا الدليل بسبب الجائحة .وعاد ًة ما توفر رعاية األسنان الروتينية من خالل تحديد
مواعيد وتوفر الرعاية العاجلة/الطارئة لألسنان لألطفال والبالغين المشتركين في برامج  OHPو Delta Dentalو Blue Cross
 .Blue Shieldرعاية األسنان لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية 155 .دوالرً ا  275 -دوالرً ا للفحص واألشعة السينية .و ُتفرض
رسوم للمرضى غير المؤمن عليهم على أساس الدخل وإجراءات األسنان المطلوبة .ويُستحق السداد بالكامل يوم تقديم الخدمة .خلع
األسنان وتسكين اآلالم وتركيب الحشوات المؤقتة .يجب أن يصل المريض بين الساعة  7:30صباحً ا و 2:00ظهرً ا للحصول على رعاية
أسنان عاجلة .ويمكن استقبال خمسة مرضى دون تحديد موعد في اليوم الواحد .يلزم الوصول الساعة  7:30صباحً ا لإلدراج في ورقة
التسجيل .سيُنشر إشعار على الباب في حالة عدم توفر خدمات الزيارة دون موعد مسبق في يوم معين .وتتوفر قائمة موارد بديلة .وتتوفر
خدمات الترجمة الفورية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  4:45عصرً ا214 N Russell St., Portland, .
.(503) 494-6827 .OR 97227
 :Salud Dental Centerرعاية األسنان الطارئة :يجب أن تصل بحلول الساعة  7:30صباحً ا .ويقبل المركز األعضاء في برامج
 OHPو Capitolو ODSوالتأمين الخاص وغير المؤمن عليهم .ويُستحق سداد مبلغ  50دوالرً ا مقدمًا .الخصم على أساس الدخل:
 ٪25أو  ٪50أو  ٪75أو ( ٪80يجب إظهار إثبات الدخل) .يتوافر مترجمون فوريون من اإلسبانية إلى اإلنجليزية في المركز .االثنين -
الجمعة  7:30صباحً ا  5 -مساءً.(503) 982-2010 .1175 Mt. Hood Ave., Woodburn, OR 97071 .
 :Smiles Change Livesبرنامج تقويم األسنان الذي يساعد العائالت في تكلفة تقويم األسنان لألطفال .ويبلغ متوسط وقت
االنتظار في منطقتنا ما يزيد عن  3سنوات .الموقع اإللكتروني.www.smileschangelives.org :
 :Tualatin School House Pantryيجب أن تشعر باأللم في الوقت الحالي حتى تخضع للعالج .توفر Medical Teams
 Internationalعيادات أسنان متنقلة للبالغين غير المؤمن عليهم مرة واحدة شهريًا .اتصل إلدراجك على قائمة االنتظار .وغالبًا ما
يستغرق األمر من شهرين إلى ثالثة أشهر للحصول على موعد للزيارةRolling Hills Community Church, 3550 SW .
 .(503) 783-0721 .Borland Rd., Tualatin, OR 97062الموقع اإللكتروني.www.schoolhousepantry.org :
 :Virginia Garcia Dental Clinicتوفر رعاية شاملة لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  21عامًا والنساء الحوامل
وأولئك الذين يحددهم التأمين .وتخدم المرضى الجدد المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم في حاالت الطوارئ فقط ،على األقل مريضان
كل صباح حسب توافر طبيب األسنان واحتياجات طب األسنان ذات األولوية .يجب أن تصل بحلول الساعة  7:30صباحً ا وبحوزتك
صورة شخصية أو بطاقة تأمين أو إثبات الدخلُ .تسدد الرسوم بالكامل وقت الزيارة .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .من االثنين إلى
الجمعة من الساعة  7صباحً ا حتى  6مساءً.12600 SW Crescent St. Suite 190, Beaverton, OR 97005 .
 .(503) 718-3675الموقع اإللكتروني.www.virginiagarcia.org :

منشور مركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين(503) 603-1585 :

19

الرعاية الطبية
لحاالت الطوارئ الطبية ،اتصل على 911
مراقبة السموم1-800-222-1222 :
 :Borland Free Clinicرعاية أساسية مجانية للكبار واألطفال من غير المؤمن عليهم أو أصحاب التأمين المنخفض أو من هم في
فجوة التأمين .اتصل لترتيب موعد .اترك رسالة لمعاودة االتصال بك في غضون  48ساعة .وإذا كان هناك إلغاء لموعد ما ،فقد يتم
النظر في الزيارات بدون موعد مسبق مع احتمالية االنتظار لمدة ساعتين .أيام االثنين والخميس من الساعة  3عصرً ا حتى  7مساءً.
 .(503) 974-8887توجد العيادة في الطابق السفلي من ( Rolling Hills Community Churchبجوار مستودع مؤن الطعام
ومركز  .3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062 ،)Community Life Centerالموقع اإللكتروني:
.www.borlandclinic.org
 :Coalition of Community Health Clinicsشراكة بين مزودي شبكات األمان .لالطالع على قائمة بالموارد المعنية
بأصحاب الدخل المنخفض أو غير المؤمن عليهم ،اتصل على الرقم  (503) 546-4991أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
.www.coalitionclinics.org
 :Compassion Clinicsمجا ًنا .عيادات صحية سنوية تقدم خدمات طبية وطب األسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية.
معلومات عامة .www.compassionconnect.com :عيادات تيغارد .www.compassiontigard.com :عيادات تواالتين:
 .www.compassiontualatin.comفيما يتعلق بعيادات ساوث ويست بورتالند:
 .https://compassionconnect.com/compassion-southwestفيما يتعلق بعيادات بيفرتون:
.https://compassionconnect.com/compassion-beaverton
 :Diabetes Testing Suppliesبيع مستلزمات اختبار مرض السكري بالجملة بسعر مخفض .أجهزة قياس مقابل  10دوالرات
و 50شريط اختبار مقابل  15دوالرً ا .الموقع اإللكتروني.www.teststripsdirect.com :
 :)Families in Action( Familias en Acciónيعزز رفاهية األسرة الشاملة للمجتمعات الالتينية .يوفر التثقيف الصحي
للمجتمع ،والتدريب على المهن الصحية ،وخدمات التنقل للمرضى بما في ذلك تقديم المساعدة لألفراد الذين لديهم تأمين أو غير المؤمن
عليهم ،والمشخص إصابتهم بالسرطان و/أو داء السكري و/أو ارتفاع ضغط الدم و/أو الفشل الكلوي و/أو فيروس نقص المناعة البشرية
و/أو تعاطي المخدرات و/أو أي مرض مزمن و/أو غيرها من الحاالت الصحية .وتسهِّل أداة " "Patient Navigatorالوصول إلى
األطباء والصيدليات وخدمات الرعاية الصحية األخرى ،وتقيِّم األدوية مع المرضى ،وتحدد العوائق التي تحول دون تحسين الصحة،
ً
فصوال ومجموعات لدعم المرضى وعائالتهم واالتصال بالموارد.(503) 201-9865 .
وتقدم المشورة والنصائح والدعم ،وتوفر
الموقع اإللكتروني.www.familiasenaccion.org :
 :Neighborhood Health Centerيقبل خطط  OHPو Medicaidوالتأمين الخاص .التأمين غير مطلوب .وحتى تكون
ً
مؤهال لسداد رسوم تناسبية ،أحضر آخر قسيمتي راتب أو اإلقرار الضريبي عن العام الماضي أو بيان البطالة .ويهتم المركز بالرعاية
األولية ،وصحة المرأة ،وصحة الرجل ،وتنظيم األسرة ،وفحص األمراض المنقولة باالتصال الجنسي ،واللقاحات .ويتوفر موظفون
يتحدثون اإلسبانية .االثنين  9صباحً ا  6 -مسا ًء والثالثاء  -الجمعة  7صباحً ا  6 -مساءً17200 NW Corridor Ct. Suite 100, .
 .(503) 213-3800 .Beaverton, OR 97006الموقع اإللكتروني.www.nhcoregon.org :
 :Old Town Clinicتقبل العيادة خطط  OHPو  Medicareوبعض التأمين الخاص ويتم تحديد الرسوم تناسبيًا .وتهتم العيادة
بالرعاية األولية ،والصحة العقلية ،واإلحاالت المتخصصة ،وعالجات اإلدمان ،ومجموعات العافية ،والوخز باإلبر ،وعالج التهاب الكبد
الوبائي سي ،والمزيد من الخدمات .ويجب أن يكون عمر المريض  18عامًا أو أكثر727 W. Burnside, Portland, OR .
 .(503) 228-4533 .97209الموقع اإللكتروني:
.www.centralcityconcern.org/services/health-recovery/old-town-clinic
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الرعاية الطبية (تابع)
 :Planned Parenthoodتفرض رسوم تناسبية .تقبل خطة  OHPوخطط التأمين األخرى .وقد يكون المرضى غير المؤمن
عليهم وأصحاب الدخل المنخفض مؤهلين للبرامج الممولة من الوالية .تحديد النسل ،واختبار الحمل ،والفحوصات السنوية ،واختبار
وعالج األمراض المنقولة باالتصال الجنسي  /فيروس نقص المناعة البشرية ،واإلجهاض ،وغيرها من الخدمات12220 SW 1st .
 .St. #200, Beaverton, OR 97005ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .وتتوفر الزيارات دون تحديد موعد مسبق .فيما يتعلق
بمعرفة ساعات العمل وحجز المواعيد (888) 875-7820 :أو احجز موع ًدا عبر اإلنترنت .الموقع اإللكتروني:
.www.plannedparenthood.org
 :Project Access Nowيربط األشخاص ذوي الدخل المنخفض وغير المؤمن عليهم بالرعاية المتبرع بها عبر منطقة بورتالند
الحضرية .PO Box 10953, Portland, OR 97296 .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى  5مساءً.
 .(503) 200-1245الموقع اإللكترونيOregon Health Plan Outreach, .www.projectaccessnow.org :
 Enrollment and Access Programوطلبات  Marketplaceوعمليات التسجيل .(503) 345-7031 :برنامج
 Premium Assistance Programللمساعدة في أقساط التأمين المشتراة من خالل .(503) 345-6576 :Marketplace
 :Salud Medical Centerتفرض رسوم تناسبية .يخدم األطفال المؤمن أو غير المؤمن عليهم .أحضر أحدث إقرار ضريبي أو
قسيمة راتب للحصول على خصم .ويتوفر مترجمون فوريون يتحدثون اإلسبانية .االثنين -الخميس  7:30صباحً ا  7 -مساءً؛ والجمعة
 7:30صباحً ا  5 -مساءً؛ والسبت  8صباحً ا  11:45 -صباحً ا و 12:45ظهرً ا  5 -مساءً1175 Mt. Hood Ave., .
 .(503) 982-2000 .Woodburn, OR 97071الموقع اإللكترونيwww.yvfwc.com/locations/salud-medical- :
.center
المراكز الصحية المدرسية :ألفراد المجتمع غير المؤمن عليهم والمؤمن عليهم الذين تتراوح أعمارهم بين  0-19عامًا في منطقة مدارس
تيغارد تواالتين .و ُتقدم الرعاية الطبية العاجلة للزيارات بدون موعد مسبق .ويتعين حجز موعد مسبق للحصول على الرعاية الطبية غير
العاجلة .تفرض رسوم تناسبية على الطالب غير المؤمن عليهم .تشخيص  /عالج األمراض البسيطة والعدوى واإلصابة .التحصينات
والفحوصات المخبرية والفحص البدني/الفحص الصحي وتقييم الصحة العقلية واإلحاالتTigard High Campus: 9000 SW .
 .(503) 431-5775 .Durham Rd., Tigard, OR 97224األربعاء  -الجمعة  8صباحً ا  12 -ظهرً ا ومن  12:30ظهرً ا -
 4:30عصرً ا.Tualatin High Campus: 22300 SW Boones Ferry Rd., Tualatin, OR 97062 .
 .(503) 941-3180من االثنين إلى الجمعة من  8صباحً ا إلى  12ظهرً ا ومن  12:30ظهرً ا حتى  4:30عصرً ا( .تخدم المراكز
الصحية المدرسية في تواالتين وأعضاء مجتمع شيروود الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 19عامًا أيضًا) .تحقق من المواقع اإللكترونية
لمعرفة ساعات العمل في الصيف :تيغارد.virginiagarcia.org/locations/tigard-school-based-health-center :
تواالتين.www.nhcoregon.org/nhc-tualatin-school-based-health-center :
 :Virginia Garcia Memorial Health Centerيقبل األعضاء في خطة  OHPومعظم خطط التأمين الخاصة .تفرض
رسوم تناسبية؛ يجب إحضار إثبات الهوية وأحدث قسيمة راتب لسداد رسوم مخفضة .الرعاية الصحية األولية للعائالت مع إيالء تركيز
خاص على عمال المزارع الموسميين والمهاجرين وغيرهم ممن تعترض طريقهم حواجز تحول دون تلقيهم الرعاية الصحية .التركيز
على الوقاية والحفاظ على الصحة ،بما في ذلك الفحوصات البدنية ،وفحوصات صحة الطفل ،والتحصينات ،وتنظيم األسرة .يتوفر
موظفون يتحدثون اإلسبانية والعديد من اللغات األخرى :Beaverton Clinic .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى
 5مسا ًء باستثناء يومي األربعاء األول والثالث من كل شهر ،فتكون مغلقة من الساعة  1ظهرً ا حتى  2ظهرً ا2725 SW Cedar .
 .(503) 352-6000 .Hills Blvd. Suite 200, Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني:
.www.virginiagarcia.org
 :Wallace Medical Concernلكل الفئات العمرية .يقبل األعضاء في خطة  OHPومعظم التأمين الخاص (Moda
و Pacific Sourceو Providenceو Regence BC / BSو .)Medicare Part Bوبالنسبة للمرضى غير المؤمن عليهم،
ُتحدد الرسوم تحدي ًدا تناسبيًا .غير مسموح باستقبال الحاالت دون موعد مسبق .تشمل الخدمات الرعاية األولية ،وزيارات رعاية الطفل،
وفحوصات صحة المرأة ،والتطعيمات ،والصحة السلوكية .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلنجليزية واإلسبانية واألوكرانية .وتتوفر خدمة
الترجمة الفورية إلى لغات أخرى عن طريق ترتيب موعد :Rockwood Medical Clinic .أيام االثنين واألربعاء والخميس والجمعة
من  8صباحً ا حتى  5مسا ًء والثالثاء من  9صباحً ا حتى  5مساءً.Ave. Suite 120, Portland, OR 97230 124 NE 181 .
 .(503) 489-1760الموقع اإللكتروني.https://mywallace.org :
st
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الحمل
 :All-Optionsخط نقاش سري للنساء وذويهن فيما يتعلق بالحمل والتنشئة واإلجهاض والتبني .من االثنين إلى الجمعة من  7صباحً ا حتى
 10مسا ًء ومن السبت إلى األحد من  7صباحً ا حتى  3عصرً ا.
 .1-888-493-0092الموقع اإللكتروني.www.all-options.org :
 :Community Action Help Me Growبدون رسوم .خدمات مقدمة للعائالت التي لديها أطفال قبل الوالدة وحتى سن  5سنوات.
االتصال بمقدمي رعاية ما قبل الوالدة ،والمساعدة في طلبات خطة  ،Oregon Health Planوالتحقق من األهلية للحصول على الدعم في
المنزل .خدمات التثقيف والدعم المكثفة لآلباء في الزيارات المنزلية .يتوفر موظفون يتحدثون اإلنجليزية واإلسبانية .ساعات االستقبال :االثنين -
الجمعة  8:30صباحً ا  4:30 -عصرً ا .(503) 726-0879 .البريد اإللكتروني .helpmegrow@caowash.org :الموقع اإللكتروني:
.caowash.org/programs/early-childhood-development/help-me-grow.html
 :Northwest Children’s Outreachمؤسسة دينية غير ربحية مكرسة لمساعدة العائالت عن طريق توفير المالبس المستعملة
ومنتجات العناية بالرضع والحفاضات والحليب وغيرها من الضروريات .لطلب لوازم الطفل المولود أو أشياء أخرى لألطفال من سن 5-0
سنوات ،اتصل على  TTFRCعلى .(503) 603-1585
 :)FS&OA( Open Adoption and Family Servicesاستشارات حمل مجانية بجميع الخيارات للنساء واألزواج .إذا كان اختيار
الزوجين هو التبني ،فسيختارون اآلباء بالتبني ويلتقون بهم ويقيمون عالقة مستمرة معهم .ويوفر البرنامج خدمات مدى الحياة للعمالء .يتوفر
مستشارون تحت الطلب على مدار الساعة .تتوفر الخدمات باللغة اإلسبانية5200 SW Macadam Suite 250, Portland, OR .
 .(503) 226-4870 .97239اتصل على  1-800-772-1115في أي وقت ،أو أرسل كلمة " "openفي رسالة نصية إلى
 (971) 226-0924أو أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى عنوان البريد اإللكتروني .info@openadopt.org :من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 9صباحً ا حتى  5مساءً .الموقع اإللكتروني.www.openadopt.org :
 :Oregon Impact Child Passenger Safetyإلغاء معظم أحداث فحص مقاعد السيارة وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة
كوفيد .19-يقدم الفنيون المعتمدون لسالمة الركاب من األطفال عيادات مجانية لمقاعد األمان .راجع الجداول واألماكن على الموقع اإللكتروني:
 ،www.oregonimpact.orgثم انقر فوق ".(503) 413-4005 ."child passenger safety
 :Planned Parenthoodتفرض رسوم تناسبية .تقبل خطة  OHPوخطط التأمين األخرى .وقد يكون المرضى غير المؤمن عليهم
وأصحاب الدخل المنخفض مؤهلين للبرامج الممولة من الوالية .تحديد النسل ،واختبار الحمل ،والفحوصات السنوية ،واختبار وعالج األمراض
المنقولة باالتصال الجنسي  /فيروس نقص المناعة البشرية ،واإلجهاض ،وغيرها من الخدمات12220 SW 1st St. #200, .
 .Beaverton, OR 97005ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .وتتوفر الزيارات دون تحديد موعد مسبق .اتصل لمعرفة ساعات العمل
وحجز المواعيد .(888) 875-7820 :الموقع اإللكتروني.www.plannedparenthood.org :
 :Pregnancy Resource Centerبدون رسوم .منظمة مسيحية للنساء والمراهقات واألسر غير المستعدة للحمل .اختبارات الحمل،
واستشارات األقران ،واستشارات اآلباء (بما في ذلك المشورة بشأن الخيارات) ،واإلحاالت المجتمعية ،ومالبس األمومة والرضع .أيام االثنين
واألربعاء والخميس والجمعة من  10صباحً ا حتى  5مسا ًء (زيارات بدون مواعيد مسبقة حتى  4:15عصرً ا)؛ والثالثاء من  1:30ظهرً ا حتى
 7مسا ًء (زيارات بدون مواعيد حتى  6:15مساءً) ، Beaverton،4975 SW Watson Ave. .أو .(503) 643-4503 .97005
الموقع اإللكترونيhttps://prcofportland.com :
 :Saint Childيخدم الفتيات الالتي يبلغن من العمر  18عامًا فأكثر المحتاجات للدعم في أثناء الحمل .الرعاية السكنية وإعداد البرامج
الشاملة إلعداد الفتيات لتنشئة األطفال أو التبني .يمكن للفتيات الدخول إلى السكن في أي وقت خالل فترة الحمل والبقاء لمدة تصل إلى عام بعد
الوالدة .وتبلغ المساهمة التي تدفعها الفتاة المقيمة  150دوالرً ا شهريًا ،ولكن لم ُترفض أي فتاة لعدم قدرتها على الدفع .العنوان البريدي:
 .(503) 648-4227 .2850 SW Cedar Hills Blvd. PMB #55, Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني:
.www.saintchild.org
 :Tigard-Tualatin School District Pregnant/Parenting Students Programبدون رسوم .دعم الطالبات الحوامل
واألمهات في منطقة مدارس تيغارد تواالتين .المناصرة واإلرشاد والمهارات الحياتية والتثقيف التربوي .تتوفر رعاية األطفال في مدرسة
 Creekside Community High Schoolبينما تذهب الطالبات إلى المدرسة8040 SW Durham Rd., Tigard, OR .
 .(503) 431-5824 .97224الموقع اإللكتروني.www.ttsdschools.org :
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) :Women, Infants, and Children (WICبدون رسوم .المعونات الغذائية التكميلية الشهرية ،وإحاالت الرعاية الصحية،
والتثقيف الغذائي ،ودعم الرضاعة الطبيعية للحوامل وما بعد الوالدة للنساء ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ،والرضع ،واألطفال حتى
سن الخامسة .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .للتسجيل لاللتحاق في برنامج  ،WICفيمكنك االتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو
إكمال نموذج تفصيلي على الموقع اإللكتروني.www.co.washington.or.us/HHS/WIC/wic-web-referral-form.cfm :
يرجى إرسال كلمة  WCWICفي رسالة نصية إلى  .61222الموقع اإللكتروني.www.washingtoncountywic.com :
لحجز موعد شخصي ،يمكن االتصال على  (503) 846-3555أو إرسال بريد إلكتروني إلىwic@co.washington.or.us :
قبل الزيارة.

الوصفات الطبية
( Benefits Checkupالمجلس الوطني للشيخوخة) :بدون رسوم .يساعد كبار السن الذين يبلغون من العمر  55عامًا فأكبر في
البحث عن مجموعة متنوعة من المزايا العامة والخاصة للمساعدة في دفع تكاليف الرعاية الصحية واألدوية الموصوفة والغذاء واإلسكان
والمساعدة في سداد فواتير المرافق والخدمات األخرى .الموقع اإللكتروني.www.BenefitsCheckUp.org :
ً
عضوا الستخدام الصيدلية .برنامج Costco
 :Costcoاالنخفاض المتكرر في أسعار األدوية الموصوفة .ال يلزم أن تكون
 Member Prescription Programمتاح مجا ًنا لألعضاء .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  10صباحً ا حتى الساعة 6:30
مسا ًء والسبت من الساعة  9:30صباحً ا حتى الساعة  6مساءً.7850 SW Dartmouth Rd., Tigard, OR 97223 .
 .(503) 639-0722الموقع اإللكتروني.www.costco.com :
ً
وصوال منخفض التكلفة
 Kroger Rx Savings Clubفي سلسلة محالت  :Fred Meyerيوفر برنامج توفير الوصفات الطبية
إلى األدوية ذات العالمات التجارية واألدوية الجنيسة .تيغارد .(503) 293-7085 .11565 SW Pacific Highway :تواالتين:
.(503) 691-4233 .19200 SW Martinazzi Ave
 :Needymeds.orgموقع إلكتروني يوفر معلومات عن الخيارات المتاحة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بتكاليف الدواء .الموقع
اإللكتروني.www.needymeds.org :
 :Oregon Prescription Drug Programال توجد رسوم تسجيل .جميع سكان والية أوريغون مؤهلون ويمكنهم توفير ما
يصل إلى  ٪80على وصفاتهم الطبية .ال توجد أوراق مطلوبة وال يوجد حد للعمر أو الدخل .التسجيل عن طريق الهاتف أو عبر
اإلنترنت .1-800-913-4284 :الموقع اإللكتروني.www.opdp.org :
 :Partnership for Prescription Assistanceال توجد رسوم تسجيل .يساعد على ربط المرضى غير المؤمن عليهم
وأصحاب التأمين المنخفض ممن يعانون من الحصول على أدوية ميسورة التكلفة ببرامج المساعدة في الوصفات الطبية التي تقدم األدوية
مجا ًنا أو شبه مجا ًنا .وتتوفر الخدمات باللغة اإلسبانية .1-888-477-2669 .الموقع اإللكتروني:
.https://medicineassistancetool.org
 :Rx Outreachال توجد رسوم تسجيل .متاح ألي شخص يبلغ دخله أو يقل عن  ٪400من توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي
(انظر الصفحة  .)1صيدلية طلب بالبريد غير هادفة للربح وتضم أكثر من  1,000دواء للمخاوف الطبية المستمرة واألمراض المزمنة،
بما في ذلك السرطان والربو وداء السكري والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والنوبات واالكتئاب وغير ذلك.
تشحن وصفات طبية مخفضة تكفي لمدة  30إلى  180يومًا .التسجيل عبر اإلنترنت .ال يلزم الحصول على الجنسية األمريكية .تتوفر
الخدمة باللغة اإلسبانية .من االثنين إلى الجمعة من  5صباحً ا حتى  3:30عصرً ا .1-888-796-1234 .الموقع اإللكتروني:
.www.rx outreach.org
 :Walgreens Prescription Savings Clubرسوم العضوية السنوية ( 20دوالرً ا للفرد أو  35دوالرً ا للعائلة) لهؤالء الذين
ال يملكون تأمي ًنا للوصفات الطبية أو يملكون تأمي ًنا ال يغطي األدوية .األشخاص الذين يتلقون مزايا عالجية من  Medicareأو
 Medicaidأو  Tricareغير مؤهلين .اآلالف من األدوية ذات األسماء التجارية واألدوية الجنيسة .تتراوح أسعار بعض األدوية
الجنيسة بين  10دوالرات و  30دوالرً ا وتكفي لمدة  90يومًا.13939 SW Pacific Highway, Tigard, OR 97223 .
 .(503) 670-9812الموقع اإللكتروني.www.walgreens.com :
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الرؤية والسمع
 :America’s Bestأسعار مخفضة متكررة على فحوصات العيون والنظارات9225 SW Hall Blvd., Tigard, OR .
 .(503) 598-8884 .97223الموقع اإللكتروني.www.americasbest.com :
 :Cheap Glasses 123يمكن لمن لديه وصفة طبية بالفعل طلب النظارات عبر اإلنترنت بسعر يبدأ من  29دوالرً ا.
 .1-855-598-2020الموقع اإللكتروني.www.cheapglasses123.com :
 :InfantSEEبرنامج صحة عامة مصمم لضمان الكشف المبكر عن أمراض العيون عند األطفال .ويقدم هذا البرنامج مجا ًنا بغض
النظر عن دخل األسرة أو توافر التأمين .يقدم أخصائيو البصريات األعضاء في جمعية American Optometric Association
تقييمات مجانية وشاملة لعيون األطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين  12-6شهرً ا 1-888-396-3937 .أو البريد اإللكتروني:
 .infantsee@aoa.orgالموقع اإللكتروني.www.infantsee.org :
 :LEAP Programالفحوصات والنظارات للكبار .لاللتحاق بهذا البرنامج ،يجب على المتقدمين االتصال بخط
 Lions in Serviceعلى  (971) 270-0203أو إرسال معلومات االتصال الخاصة بهم بالبريد اإللكتروني والطلب إلى
 .lionsclubsreferrals@olshf.orgالموقع اإللكتروني.https://olshf.org/lions-eyeglass-assistance-program-leap :
 :LensCrafters “Gift of Sight” Programفحص ونظارات طبية مجانية لألطفال والكبار ذوي الدخل المنخفض .بشكل
عام ،تبلغ مدة انتظار تحديد الموعد ستة أشهر .لاللتحاق بهذا البرنامج ،يجب إحالتك من جانب مدرسة أو منظمة خيرية .اتصل على
 TTFRCلمزيد من المعلومات وإحالتك  .(503) 603-1585يقع أقرب فرع لبرنامج  Lenscraftersفي Washington
 .Square, 9730 Washington Square Rd., Tigard, OR 97223االثنين  -السبت  9:30صباحً ا  9 -مسا ًء
واألحد  10صباحً ا  7 -مساءً.(503) 620-4850 .
 :New Eyes for the Needyيجب التقديم عبر اإلنترنت من خالل وكالة خدمة اجتماعية ،مثل  TTFRCأو ممرضة المدرسة.
ويقدم قسائم نظارات جديدة لمن ال يستطيعون شراء النظارات .ال تدفع مقابل فحوصات العين؛ إذ يحتوي الموقع اإللكتروني على
معلومات بشأن األماكن التي تقدم فحوصات مجانية أو منخفضة التكلفة .ويجب أن يكون المتقدم قد خضع لفحص عين خالل العام
الماضي .ويجب على المتقدمين تقديم لمحة عامة عن الدخل/النفقات الشهرية ومعلومات الوصفات الطبية الخاصة بهم .تفضل بزيارة
الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات .1-973-376-4903 .الموقع اإللكتروني.www.new-eyes.org :
 :Oregon Foundation for Vision Awarenessمؤسسة خيرية غير هادفة للربح تساعد على ضمان إجراء أطفال والية
ً
مؤهال
أوريغون (حتى سن  18عامًا ولم يتخرجوا من المدرسة الثانوية) لفحوصات العين والنظارات التي يحتاجون إليها .وحتى تكون
للحصول على خدمات البرنامج ،يجب أال يزيد دخل األسرة عن  ٪200من مستوى خط الفقر الفيدرالي (انظر الصفحة  .)1يجب أال
يكون لديك تأمين على اإلبصار .يتطلب معظم مقدمي الخدمة وبرامج المساعدة التابعين رقم ضمان اجتماعي صالحً ا للوالد أو الطفل.
ويمكن الوصول إلى الطلب عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني .www.ofva.org
 :Oregon Lions Sight and Hearing Foundation/ KEX Kids Fundقسائم لفحوصات العين والنظارات
والمعينات السمعية لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  0-21عامًا ( 18-21عامًا فقط إذا كانوا في المدرسة) .يجب أال يزيد
الدخل عن  ٪200من مستوى خط الفقر الفيدرالي (انظر الصفحة  )1وأن يكون غير مؤمن عليه أو من أصحاب التأمين المنخفض.
اتصل على  TTFRCلمزيد من المعلومات وطلب القسيمة على .(503) 603-1585
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الصحة النفسية واالستشارة
خط األزمات للصحة العقلية لمقاطعة واشنطن على مدار الساعة(503) 291-9111 :
 :Asian Health and Service Centerيوفر خدمات ثقافية ولغوية مناسبة لألمريكيين من األصول اآلسيوية ،بما في ذلك خدمات
الصحة العقلية ،والتثقيف الصحي ،وإدارة الحاالت ،ومركز موارد السرطان ،ودعم مقدمي الرعاية األسرية ،وبرامج رعاية المسنين ،والمساعدة
في التقدم بطلب لاللتحاق بخطة والية أوريغون الصحية ،وبرنامج المتطوعين ،واالنغماس في الثقافة الصينية لمرحلة ما قبل المدرسة .ويتحدث
الموظفون الماندرين الصينية والصينية الكانتونية والتايوانية والكورية والفيتنامية .االثنين  -الجمعة  8:30صباحً ا  5 -مساءً .مكتب بيفيرتون:
 .(503) 641-4113 .3800 SW Cedar Hill Blvd. #196, Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني:
 .www.ahscpdx.orgللحصول على الدعم السلوكي ،اتصل على األرقام اآلتية :اللغة اإلنجليزية ،(503) 772-5893 :الماندرين:
 ،(503) 772-5895الكانتونية ،(503) 772-5894 :الكورية ،(503) 772-5896 :الفيتنامية.(503) 772-5897 :
 :Balance Center for Children and Familiesيتوفر معالجو صحة نفسية يتحدثون اإلسبانية .يقبل معظم التأمين بما في ذلك
خطة  .OHPالعالج الفردي والعائلي والجماعي لألطفال والمراهقين والبالغين7440 SW Hunziker Rd. Suite F, Tigard, OR .
 .(503) 596-2222 .97223الموقع اإللكتروني.balanceforfamilies.com :
( Counseling and Victims’ Servicesمقاطعة واشنطن) :بدون رسوم .استشارات األفراد والعائالت واألزواج .من االثنين إلى
الجمعة  8:30صباحً ا  4:30 -عصرً ا أو عن طريق موعد.160 SW Washington St. MS 57, Hillsboro, OR 97123 .
 .(503) 846-3020الموقع اإللكتروني.co.washington.or.us/CommunityCorrections/VictimServices :
 :Evergreen Clinicalالعالج النفسي الفردي للكبار 20 .دوالرً ا لكل جلسة5200 SW Macadam Ave. Suite 160, .
 .(503) 236-6218 .Portland, OR 97239الموقع اإللكتروني.www.evergreen clinical.org :
 :Good Samaritan Ministriesوهي منظمة قائمة على التبرعات ،تقدم استشارات لألفراد ،وفيما يتعلق بالزواج والعائلة ،واألطفال
والمراهقين ،والتعافي من الصدمات ،والتطور الروحي ،والمجموعات .وتتوفر استشارات قائمة على العقيدة ،ولكنها ليست مطلوبة .وال يتوفر
مستشارون ثنائيو اللغة .من االثنين إلى الخميس من  9صباحً ا حتى  8مسا ًء والجمعة من  9صباحً ا حتى  5مساءً7929 SW Cirrus .
( Dr. Bldg. 23قبالة  .(503) 644-2339 .Beaverton, OR 97008 ،)Hall Blvd.يُرجى تنزيل طلب للحصول على نموذج
االستشارة على الموقع اإللكتروني .www.goodsamaritanministries.org/counseling
 :Hawthorn Walk-In Centerال توجد تكاليف نثرية؛ وقد تصدر فاتورة بمبلغ التأمين .خدمات الرعاية العاجلة للصحة النفسية ورعاية
اإلدمان .رعاية سرية يقدمها المتخصصون واألقران لألشخاص من جميع األعمار الذين يحتاجون إلى رعاية سريعة ولكنهم ال يحتاجون إلى
مساعدة بالمستشفى .الخدمات الصحية عن بُعد وعن طريق الهاتف .وتتوفر بعض المواعيد ،لكن عليك االتصال مسب ًقا .مفتوح طوال أيام
األسبوع ،من الساعة  9صباحً ا حتى  8:30مساءً .يقع بجوار محطة Hawthorn Farm MAX. 5240 NE Elam Young Pkwy
 .(503) 846-4555 .#100, Hillsboro, OR 97124الموقع اإللكتروني.www.co.washington.or.us/hawthorn :
 :Lewis and Clark College’s Community Counseling Centerتم تعليق الزيارات الشخصية بسبب جائحة
فيروس كورونا وقت طباعة هذا الدليل .وتتوافر االستشارة عبر الفيديو والهاتف .ويُعفى من سداد الرسوم أي شخص متأثر ماليًا بسبب
جائحة كوفيد .19-ونقدم االستشارات فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من احتياجات الصحة العقلية بواسطة معالجين متدربين متقدمين
(تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس واألطباء المرخص لهم) لألفراد واألزواج والعائالت باإلضافة إلى عالج اإلدمان .تبلغ الرسوم
األولية  15دوالرً ا ،ثم  5-75دوالرً ا وهي رسوم تناسبية لكل جلسة .يقبل المركز الدفع ببطاقة الخصم/االئتمان أو الشيكات اإللكترونية.
 .(503) 768-6320 .4445 SW Barbur Blvd., Portland, OR 97239الموقع اإللكتروني:
.https://graduate.lclark.edu/clinics/community_counseling
 :LifeWorks Northwestيقدم موقع تيغارد البرامج التالية :استشارات الصحة العقلية للبالغين واألطفال والعائالت ،والعالج النفسي
النهاري لألطفال والشباب ،واستشارات للتعافي من إدمان القمار ،والطفولة المبكرة/العالج المكثف بين الوالدين والطفل ،وغيرها من خدمات
الطب النفسي .ويُقبل األعضاء في خطة  OHPوالعديد من خطط التأمين الطبي .ويتوفر مستشارون يتحدثون اإلسبانية8770 SW .
 .Scoffins St., Tigard, OR 97223خط االستقبال .(503) 645-9010 :الموقع اإللكتروني.www.lifeworksnw.org :
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الصحة النفسية واالستشارة (تابع)
 :Men’s Resource Centerيقبل المركز معظم خطط التأمين ،ولكن ال يقبل األعضاء في خطة  .OHPرسوم مخفضة للدفع وقت
ً
وفصوال للرجال بخصوص العنف المنزلي .وال يقبل المركز
تقديم الخدمة .ويقدم المركز االستشارات لألفراد واألزواج والعائالت والمجموعات
العمالء من مدمني المخدرات والكحول .أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى  6مسا ًء واألربعاء من الساعة
 9صباحً ا وحتى  8:30مساءً .غير مسموح بالزيارة دون موعد مسبق.12 SE 14th Ave., Portland, OR 97214 .
 .(503) 235-3433البريد اإللكتروني .info@portlandmrc.com :الموقع اإللكتروني.www.portlandmrc.com :
 :)Lines for Life( Military Helplineالتدخل الحر والسري في األزمات والحساسية تجاه المسائل العسكرية الخاصة .ويتوفر خط
اإلحالة والدردشة عبر اإلنترنت على مدار الساعة طوال أيام األسبوع .ويقدم المساعدة ألفراد الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى وعائالتهم
على التنقل في أنظمة الموارد والمزايا العسكرية .اتصل على  888-457-4838أو أرسل كلمة  MIL1في رسالة نصية إلى  839863يوميًا
من الساعة  8صباحً ا حتى  11مساءً .الموقع اإللكتروني.www.militaryhelpline.org :
 :Morrison Child and Family Servicesال تتوفر خيارات الزيارة الشخصية بسبب جائحة كوفيد 19-وقت طباعة هذا الدليل.
ويُقبل األعضاء في خطة  .OHPويُقدم العالج لمجموعة متنوعة من مشكالت الصحة العقلية وتعاطي المخدرات وخدمات الوقاية والتعليم.
ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى  5مساءً14025 SW Farmington Rd. Suite .
 .160, Beaverton, OR 97005لتحديد موعد مبدئي أو إجراء إحالة .(503) 258-4381 :مكتب بيفيرتون.(503) 258-4495 :
الموقع اإللكتروني.www.morrisonkids.org :
Graduate School of Counseling at George Fox ( Portland Counseling and Training Center
 :)Universityيقدم المشورة لألفراد والعائالت واألزواج والشباب والمجموعات مقابل رسوم تتناسب مع الدخل تبدأ  5إلى  40دوالرً ا لكل
جلسة .و ُتحسب التكاليف على أساس كل جلسة وليس بالساعة .وال يلزم التحقق من الدخل .ويكون السداد مستح ًقا وقت تقديم الخدمة .أيام االثنين
والثالثاء والخميس من الساعة  9صباحً ا حتى  9مساءً ،12753 SW 68th Ave. # 185 .بورتالند ،أو .(503) 554-6060 .97223
البريد اإللكتروني.pctc@georgefox.edu :
الموقع اإللكتروني.www.georgefox.edu/clinics/portland-counseling-training-center/index.html :
 :Rolling Hills Community Churchتقدم الخدمات من خالل تطبيق  Zoomبسبب جائجة كوفيد 19-وقت طباعة هذا الدليل.
وتقدم مجموعة متنوعة من مجموعات وفصول الدعم للنساء والمحاربين القدامى واألزواج والعزاب واآلباء؛ وبرنامج العافية؛ وفصول تجاوز
حالة الحزن ،وبرنامج  ،DivorceCareوبرنامج  ،DivorceCare4Kidsوغير ذلك الكثير3550 SW Borland Rd., .
 .(503) 638-5900 .Tualatin, OR 97062الموقع اإللكتروني.www.rollinghills.org :
 : School-Based Health Centers at Tigard and Tualatin High Schoolsال توجد خدمات استشارية متاحة وقت
طباعة هذا الدليل ولكن يمكنك االتصال للحصول على تحديثات بشأن خدمات االستشارة للطالب غير المؤمن عليهم والمؤمن عليهم في منطقة
مدارس تيغارد تواالتين.(503) 431-5775 .Tigard High Campus: 9000 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224 .
.(503) 941-3180 .Tualatin High Campus: 22300 SW Boones Ferry Rd., Tualatin, OR 97062
 :Sequoia Mental Health Servicesتقدم خدمات فردية لألطفال والبالغين ذوي اإلعاقات النفسية .وتقبل األعضاء في خطة OHP
وخطط التأمين األخرى .(503) 591-9280 .4585 SW 185th, Aloha, OR 97078 .الموقع اإللكتروني.sequoiamhs.org :
ُ :Western Psychological and Counseling Servicesتقدم الخدمات عبر اإلنترنت وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة
كوفيد .19-و ُتقبل معظم خطط التأمين وخطة  .OHPوتتوافر رسوم مخفضة .ويتوافر العالج الفردي والجماعي وعالج األزواج والعالج
العائلي لألطفال والمراهقين والبالغين .ويتوفر تقييم األدوية وإدارتها للعمالء الناشطين في العالج .كما يتوفر عالج اضطراب تعاطي المواد
المخدرة في موقع بيفرتون على طريق  .Beaverton-Hillsdale Highwayوقد يكون االختبار النفسي متاحً ا .كما يُقدم برنامج عالج
التوحد في موقع تواالتين .من االثنين إلى الجمعة؛ مع اختالف ساعات العمل .مكتب تيغارد7455 SW Beveland St., Tigard, OR :
 .(503) 624-2600 .97223مكتب تواالتين.18765 SW Boones Ferry Rd. Suite 100, Tualatin, OR 97062 :
 .(503) 612-1000الموقع اإللكتروني.www.westernpsych.com :

 :Youth Contactتتوفر رسوم تناسبية لغير المؤمن عليهم .ويُقبل األعضاء في خطة  OHPوبعض خطط التأمين الخاص .خدمات
االستشارة لألطفال والشباب واألسر الذين يعانون من صعوبات في التعامل مع المشكالت العاطفية والسلوكية و/أو تعاطي الكحول
والمخدرات .مع إيالء تركيز على خدمة األسرة بأكملها .ويتوافر أطباء ناطقون باللغة اإلسبانية .كما تتوافر خدمات ترجمة فورية للغات
أخرى .المكتب الرئيسي .(503) 640-4222 .447 SE Baseline St., Hillsboro, OR 97123 :الموقع اإللكتروني:
.www.youthcontact.org
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الصحة النفسية واالستشارة (تابع)
) :YouthLine: 24-hour Help, Support and Crisis Line (Lines for Lifeيتم الرد على المكالمات الهاتفية
والنصوص والمحادثات من جانب متطوعين شباب متخصصين في التدخل في أزمات األقران على مدار األسبوع من الساعة  4عصرً ا
وحتى  10مساءً .ويتوفر المتطوعون المتخصصون في التدخل في األزمات للبالغين عبر الهاتف على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.
يقدم  YouthLineالدعم واإلحاالت للشباب الذين يواجهون أزمات مختلفة .وتتراوح الموضوعات التي تتم مناقشتها عبر الخطوط بين
الجدال العائلي ،والضغوط المدرسية ،وإدمان الكحول/المخدرات ،واضطرابات األكل ،واالعتداء الجسدي والجنسي ،ومشكالت الصحة
العقلية ،والتشرد ،بما في ذلك الصراعات مع إيذاء النفس ،واالنتحار .فال توجد مشكلة عويصة وأخرى تافهة.1-877-968-8491 .
أرسل teen2teen :إلى  .839863الموقع اإللكتروني.www.oregonyouthline.org :

المشورة النفسية في حالة الحزن
 :The Dougy Centerيقدم الخدمات مجا ًنا .وتجري المجموعات عبر اإلنترنت في وقت طباعة هذا الدليل وذلك بسبب جائحة
كوفيد .19-وتجري مجموعات دعم األقران والتعليم والتدريب في مكان آمن حيث يمكن لألطفال والمراهقين والشباب وأسرهم الذين
يمرون بحالة حزن بسبب موت أحد ذويهم مشاركة تجاربهم .وتتوفر مجموعات أقران تتحدث اإلسبانية عند الطلب3909 SE 52nd .
 .Ave., Portland, OR 97206وتتوافر مجموعات دعم األقران أيضًا في هيلزبورو وكانبي .اتصل لحجز المواعيد واالستقبال:
 (503) 775-5683أو البريد اإللكتروني .help@dougy.org :الموقع اإللكتروني.www.dougy.org :
 :Rolling Hills Community Churchفصل مدته  5أسابيع للتخلص من حالة الحزن ألي شخص يعاني من أي نوع من
أنواع الفقدان؛ سواء فقدان عزيز بسبب الوفاة أو الطالق ،أو فقدان وظيفة أو عالقة أو سمعة أو احترام الذات أو الصحة أو الهوية أو ما
إلى ذلك ،مقابل  10دوالرات للجلسة الواحدة .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني3550 SW .rollinghills.org/care/grief :
 .Borland Rd., Tualatin, OR 97062للتسجيل ،أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى wholeness@rollinghills.org :أو اتصل
على .(503) 638-5900
 :IN THIS TOGETHERتقديم الدعم لألطفال والعائالت في حاالت الحزن .مجموعات دعم مُيسرة بصورة مهنية ُتقدم في فصلي
الخريف والشتاء لجميع أفراد العائلة بمن في ذلك األطفال والمراهقين والبالغين الذين عانوا من وفاة شخص قريب منهم .ويلزم تقديم طلب
التحاق لمجموعات الدعم التي تجري في منطقة مترو بورتالند .اتصل على  (503) 414-5145أو  .(503) 953-5315البريد
اإللكتروني .inthistogether@oregonhospice.org :الموقع اإللكتروني.oregonhospice.org/in-this-together :

فصول بأمر من المحكمة
إدارة الغضب والعنف المنزلي
 :Allies in Changeخدمات الصحة العقلية للبالغين الذين يعانون من عدد من المشكالت ،بما في ذلك االكتئاب والتوتر والقلق
والتغيرات والتحوالت في الحياة .فصول ومجموعات وإرشادات للرجال والنساء الذين يعانون من إدارة الغضب أو السلوك التعسفي أو
العنف المنزلي .من االثنين إلى الجمعة من  9صباحً ا حتى  7مساءً .فصول ومجموعات مسائية .يتوافر العديد من المواقع وبرسوم
تناسبية .المكتب الرئيسي .1675 SW Marlow Ave. Suite 110, Portland, OR 97225 :مكتب سيدار هيلز:
 .(503) 297-7979الموقع اإللكتروني.www.alliesinchange.org :
 :Cedar Counseling Centerتقييم شامل ومحدّد ثقافيًا وخدمات دعم المجتمع التأهيلي وثنائي اللغة بما في ذلك البرامج الفردية
والعائلية والطب الشرعي وإعادة االندماج وغيرها .وخطط التأمين غير مقبولة .وتتوفر الخدمة باللغة اإلسبانية5040 SW Griffith .
 .(503) 641-0963 .Dr. Suite 100, Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني.www.cedarcounseling.com :

منشور مركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين(503) 603-1585 :

27

المخدرات والكحول
· خط المساعدة الخاص بإدمان الكحول والمخدرات.1-800-923-4357 :
أرسل رسالة نصية بكلمة " "RecoveryNowإلى الرقم  ،839863من الساعة  8صباحً ا حتى  11مساءً .اإلسبانية:
1-877-515-7848
· التحكم في السموم (جرعة زائدة من المخدرات أو الكحول)1-800-222-1222 :
 :CODAتتوفر رعاية افتراضية في المقر وعن بُعد .عالج وأبحاث الكحول والمخدرات والصحة العقلية القائمة على األدلة.
 .(503) 624-8304 11970 SW Greenburg Rd., Tigard, OR 97223الموقع اإللكتروني.www.codainc.org :
 :Transcending Hopeيوفر سك ًنا نظي ًفا ومنظمًا وبأسعار معقولة لألشخاص المدمنين الذين يسعون إلى التعافي من خالل برنامج
يديره موجه .(503) 757-2550 .OR 97123 ،Hillsboro ،347A 1st Ave. .الموقع اإللكتروني:
.https://transcending-hope.com
 :Hooper Detoxification Stabilization Centerيوفر إدارة االنسحاب للمرضى الداخليين والخارجيين وخدمات االستقرار
لألشخاص الذين يسعون للعالج من اضطرابات تعاطي المخدرات.1535 N Williams Ave., Portland, OR 97227 .
 .(503) 238-2067الموقع اإللكترونيwww.centralcityconcern.org/services/health-recovery/hooper- :
.detoxification-center/index.html
 :Hawthorn Walk-In Centerال توجد تكاليف نثرية؛ وقد تصدر فاتورة بمبلغ التأمين .خدمات الرعاية العاجلة للصحة النفسية
ورعاية اإلدمان .رعاية سرية يقدمها المتخصصون واألقران لألشخاص من جميع األعمار الذين يحتاجون إلى رعاية سريعة ولكنهم ال
يحتاجون إلى مساعدة بالمستشفى .الخدمات الصحية عن بُعد وعن طريق الهاتف .وتتوفر بعض المواعيد ،لكن عليك االتصال مسب ًقا.
مفتوح طوال أيام األسبوع ،من الساعة  9صباحً ا حتى  8:30مساءً .يقع بجوار محطة Hawthorn Farm MAX. 5240 NE
 .(503) 846-4555 .Elam Young Pkwy #100, Hillsboro, OR 97124الموقع اإللكتروني:
.www.co.washington.or.us/hawthorn
 :Puentes/Esperanza Juvenilتعمل مع البالغين الالتينيين لتقديم خدمات مناسبة لغويًا للصحة العقلية واضطراب تعاطي
المخدرات .وتعمل أيضًا مع الشباب الالتيني (الذين تتراوح أعمارهم بين  14و 21عامًا) الذين يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول
و/أو المخدرات أو المعرضين لالنضمام إلى العصابات .ويتولى فريق ثنائي اللغة تقديم عالج اإلدمان ،واالستشارات الفردية والعائلية،
والدعم العائلي في المنزل ،والتثقيف .12672 SE Stark St., Portland, OR 97233 .من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 9صباحً ا حتى  5مساءً .(503) 546-9975 .الموقع اإللكترونيcentralcityconcern.org/services/health- :
.recovery/puentes
ُ :Rolling Hills Community Church Celebrate Recoveryتقدم الخدمات عبر تطبيق  Zoomوقت طباعة
المنشور بسبب جائحة كوفيد .19-برنامج تعافي قائم على اإليمان مكون من  12خطوة لألشخاص الذين يعانون من اإلدمان بجميع أنواعه
(الكحول والجنس والمخدرات والطعام) ،باإلضافة إلى قضايا مثل االعتماد على اآلخرين وتاريخ إساءة المعاملة والغضب وما إلى ذلك.
بدون تكاليف .و ُتعقد االجتماعات كل يوم أربعاء من الساعة  6:30مسا ًء حتى  8:30مساءً .وعاد ًة ما ُتقدم خدمات الرعاية في Rolling
 ،Hills Community Church, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062مع عشاء (مجاني ،تبرع اختياري) في
الساعة  5:30مسا ًء وتتوفر رعاية أطفال مجانية من الوالدة وحتى الصف الخامس .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني .rollinghillscr.org
) :YouthLine: 24-hour Help, Support, and Crisis Line (Lines for Lifeيرد متطوعون شباب متخصصون في
التدخل في أزمات األقران على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمحادثات على مدار األسبوع من  4عصرً ا حتى  10مساءً .ويتوفر
متطوعون متخصصون في التدخل في األزمات للبالغين عبر الهاتف على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .يقدم  YouthLineالدعم
واإلحاالت للشباب الذين يواجهون أزمات مختلفة .وتتراوح الموضوعات التي تتم مناقشتها عبر الخطوط بين الجدال العائلي ،والضغوط
المدرسية ،وإدمان الكحول/المخدرات ،واضطرابات األكل ،واالعتداء الجسدي والجنسي ،ومشكالت الصحة العقلية ،والتشرد ،بما في ذلك
الصراعات مع إيذاء النفس ،واالنتحار .فال توجد مشكلة عويصة وأخرى تافهة .اتصل على الرقم  ،1-877-968-8491أو أرسل
رسالة نصية بكلمة  teen2teenإلى  839863أو راسلنا عبر.www.oregonyouthline.org :
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مجموعات المساعدة الذاتية
)(503) 223-8569 :AA (Alcoholics Anonymous
للحصول على مساعدة باللغة اإلسبانية.(503) 848-0102 :
على المستوى الوطني .www.aa.org :على المستوى المحلي.www.pdxaa.com :
(503) 292-1333 :Al-Anon Family Groups & Alateen
للحصول على مساعدة باللغة اإلسبانية(503) 916-9913 :
على المستوى الوطني .www.al-anon.org :على المستوى المحلي.www.al-anon portland oregon.org :
)(503) 345-9839 :NA (Narcotics Anonymous
على المستوى الوطني .www.na.org :على المستوى المحلي .www.portlandna.com :باإلسبانية :مجموعة دعم
""( "Rompiendo la Cadenaتحطيم القيود") .يُرجى االتصال لمعرفة التواريخ واألوقات والمكان.

االنتحار
خط األزمات للصحة العقلية في مقاطعة واشنطن على مدار الساعة(503) 291-9111 :
انظر أيضًا :االستشارة (الصفحات )27-25
ً
تدخال قصير األمد في األزمات ،واالستشارة ،واإلحاالت إلى
 :Boys Town National Hotlineيمنح المراهقين والعائالت
موارد المجتمع المحلي .استشارات حول االنتحار ،واالكتئاب ،والمدرسة ،وسوء المعاملة ،والغضب ،واالعتماد على المواد الكيميائية،
والهروب ،وتربية األطفال ،ومشكالت العالقات ،وغيرها من المشكالت .ويتوفر مستشارون يتحدثون اإلسبانية وخدمات الترجمة الفورية
للغات أخرى .ويعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع .1-800-448-3000 .أرسل كلمة " "VOICEفي رسالة نصية إلى
 .20121الموقع اإللكتروني.www.boystown.org/hotline :
 :ImAlive Crisis Chatlineعلى مدار الساعة في جميع أنحاء العالم .يمكنك التحدث إلى متطوع مدرب عن أزمة ما وعن التفكير
في االنتحار وعن الصحة العقلية ،وغير ذلك الكثير .نرحب بجميع األعمار .الموقع اإللكتروني.www.imalive.org :
 :National Suicide Prevention Lifelineيربط المتصلين بمستشار ماهر ومدرب في مركز أزمات محلي ،في أي وقت
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .)1-800-273-8255( 1-800-273-TALK .لخط أزمات المحاربين القدامى ،اضغط .1
الموقع اإللكتروني .www.veteranscrisisline.net :اإلسبانية .1-888-628-9454 :الهاتف النصي.1-800-799-4889 :
الموقع اإللكتروني.www.suicidepreventionlifeline.org :
ُ :Suicide Bereavement Supportتعقد االجتماعات عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر بسبب جائحة كوفيد .19-مجموعات
الدعم لألشخاص الذين أصابتهم فجيعة انتحار صديق أو زوج أو والد أو طفل أو زميل في العمل أو شقيق أو غير ذلكُ .تعقد اجتماعات
الدعم الشهرية في  8مواقع بما في ذلك هيلزبورو ونيوبيرغ وبورتالند .(503) 200-0382 .البريد اإللكتروني:
 .SBSNWORG@gmail.comالموقع اإللكتروني.www.sbsnw.org :
 :YouthLineخطة المساعدة والدعم واألزمات على مدار الساعة ( :)Lines for Lifeيرد متطوعون شباب متخصصون في
التدخل في أزمات األقران على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمحادثات على مدار األسبوع من  4عصرً ا حتى  10مساءً .ويتوفر
متطوعون متخصصون في التدخل في األزمات للبالغين عبر الهاتف على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .يقدم  YouthLineالدعم
واإلحاالت للشباب الذين يواجهون أزمات مختلفة .وتتراوح الموضوعات التي تتم مناقشتها عبر الخطوط بين الجدال العائلي ،والضغوط
المدرسية ،وإدمان الكحول/المخدرات ،واضطرابات األكل ،واالعتداء الجسدي والجنسي ،ومشكالت الصحة العقلية ،والتشرد ،بما في ذلك
الصراعات مع إيذاء النفس ،واالنتحار .فال توجد مشكلة عويصة وأخرى تافهة .اتصل على الرقم  ،1-877-968-8491أو أرسل كلمة
 teen2teenفي رسالة نصية إلى  839863أو راسلنا عبر.www.oregon youthline.org :
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تعليم البالغين
 :Tigard Public Library at the Computer Classesتم إلغاء الفصول الدراسية الشخصية بسبب جائحة كوفيد 19-وقت نشر
هذا الدليل .وعاد ًة ما تقام الفصول في غرفة التكنولوجيا بالطابق الثاني على أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً .وتتوافر التذاكر لدى أمين المكتبة.
وتتوفر المساعدة التقنية الفردية باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .اتصل بأمين المكتبة لتحديد موعد13500 SW Hall Blvd., Tigard, .
 .(503) 718-2517 .OR 97223حدد موع ًدا عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني .www.tigard-or.gov/library :حدد
"( "programsبرامج) و"( "computer classesفصول الكمبيوتر).
 :Portland Community College at English Classesو ُتقدم الفصول عن بُعد بسبب جائحة كوفيد 19-وقت طباعة هذا
الدليل .ويجب على الطالب إجراء اختبار تحديد المستوى ،وتحديد موعد لمقابلة مستشار اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى (،)ESOL
وحضور جلسة توجيه البرنامج قبل التسجيل في الفصول الدراسية إلجراء االختبار قبل الربع الذي يرغبون في التسجيل خالله .وتتراوح
الرسوم من  33.30دوالرً ا تقريبًا لكل فصل (مستوى مبتدئ) إلى  116دوالرً ا تقريبًا لكل ساعة معتمدة (مستوى متقدم) .ويمكن التنازل عن
بعض رسوم الفصل للطالب المشاركين في برامج معينة .12000 SW 49th Ave., Portland, OR 97219 .تعليمات عبر الفيديو
بلغات متعددة على الموقع اإللكتروني .(971) 722-4463 .www.pcc.edu/prepare/esol
 :Tigard in English Language Learner Classesتجري الفصول على تطبيق  Zoomوقت طباعة هذا الدليل وذلك بسبب
جائحة كوفيد .19-وتتميز جلسات  Zoomبممارسة المحادثة .ويمكنك التسجيل عبر اإلنترنت في Tigard Informal English
) Language Learning for Adults (TIELLAعلى الموقع اإللكتروني  .tiella.orgوعند اسئتناف الفصول الشخصية  ،يمكن
للطالب التسجيل في الفصل .عاد ًة ما يتم إجراء الفصول الشخصية المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة للبالغين في موقعين في تيغارد في
 St. Anthony Catholic Church: 9905 SW McKenzie St., Tigard, OR 97223وفي Tigard United Methodist
( Church, 9845 SW Walnut Pl., Tigard, OR 97223خلف  .)Jiffy Lubeللحصول على أحدث الكتيبات والمعلومات ،تفضل
بزيارة الموقع اإللكتروني .tiella.org
ُ :Portland Community College at GED CLASSESتقدم الفصول عن بُعد وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة كوفيد.19-
و ُتقدم فصول التعليم األساسي للبالغين ألي فرد يبلغ من العمر  16عامًا أو أكبر للتحضير الختبار  .GEDوننصح بالتركيز على تحسين
المهارات األساسية في القراءة والكتابة والرياضيات ،علمًا بأن التكاليف تتراوح بين  38و 138دوالرً ا لكل فصل دراسي .تتوفر فصول
صباحية ومسائية في جميع أنحاء حرم كلية مجتمع بورتالند .حرم سيلفانيا .(971) 722-4468 :الموقع اإللكتروني:
 .www.pcc.edu/prepare/basicللحصول على معلومات عن برنامج  GEDباللغة اإلسبانية ،اتصل على  (971) 722-6219أو
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .www.pcc.edu/resources/spanish-ged
 :Rolling Hills Community Churchتم اإللغاء وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة كوفيد .19-فصول اللغة اإلنجليزية من
المستوى المبتدئ والمتوسط التي توفر أيضًا برنامج األطفال مساء كل اثنين من الساعة  6:30مسا ًء وحتى  8مساءً( .تقدم Hope's Table
وجبات مجانية من الساعة  5مسا ًء حتى  7مسا ًء قبل الفصول الدراسية) في 3550 SW ,Rolling Hills Community Church
 .(503) 638-5900 .Borland Rd., Tualatin, OR 97062البريد اإللكتروني .english@rollinghills.org :الموقع
اإللكتروني.Rollinghills.org :

التوظيف والخدمات المهنية
 :Goodwill Job Connectionبرنامج مجاني للبحث عن الوظائف ،وإنشاء السيرة الذاتية ،واإلحالة للوظائف في جميع أنحاء المجتمع،
ومتخصص في توفير الفرص ألولئك الذين تحول العوائق بينهم وبين االلتحاق بفرص عمل مناسبة13920 SW Pacific Highway, .
.(503) 746-5070 Tigard, OR 97223
 :Office of Vocational Rehabilitation Servicesيمنح فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة .علمًا بأن البرامج مصممة
خصيصًا لكل فرد .(503) 277-2500 .8880 SW Nimbus Ave. Suite D, Beaverton, OR 97008 .الموقع اإللكتروني:
.www.oregon.gov/DHS/employment/vr
 :Portland ESL Networkموقع ويب للبحث عن فصول تعليم اللغة اإلنجليزية في منطقة مترو بورتالند .الموقع اإللكتروني:
.www.portlandesl.com
 :)Employment Department( WorkSource Portland/Metro-Tualatinاإلرشاد/المشورة المهنية ،وكتابة السيرة الذاتية
والخطاب التقديمي ،ومهارات إجراء المقابالت ،ونظام  ،iMatchskillsومعلومات برنامج  ،Job Corpsودروس نظام الكمبيوتر،
ومعارض الوظائف ،والمساعدة في البحث عن وظيفة ،وغرفة الموارد ،وخدمات المحاربين القدامى .الوصول إلى اإلنترنت والهواتف والفاكس
وأجهزة النسخ .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً.7995 SW Mohawk St., Tualatin, OR 97062 .
 .(503) 612-4200الموقع اإللكتروني.www.worksource oregon.org :
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المساعدة القانونية
 :Catholic Charities Immigration Legal Servicesتبلغ رسوم االستشارة  50دوالرً ا .وتختلف رسوم شؤون
الهجرة حسب الخدمة المطلوبة .التمثيل القانوني المهني والمشورة والمناصرة للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض لحماية الحقوق
وتعزيزها .التركيز على لم شمل األسرة ومساعدة المهاجرين األكثر ضع ًفا ،بما في ذلك ضحايا الجرائم مثل العنف المنزلي واالتجار
بالبشر .التثقيف العام والتدريب والتواصل المجتمعي إلعالم المهاجرين بحقوقهم والخيارات المتاحة أمامهم للتخفيف من آثار الهجرة.
 .(503) 542-2855من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحً ا حتى  4عصرً ا .و ُتقدم الخدمات باللغات اإلنجليزية واإلسبانية
والفيتنامية .2740 SE Powell Blvd. #2 (Floor 3), Portland, OR 97202 .البريد اإللكتروني:
 .immigrationemail@ccoregon.orgالموقع اإللكتروني.www.catholiccharitiesoregon.org :
 :Child Supportيخدم خط المساعدة الذي تديره  Legal Aid Services of Oregonاألشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين
يواجهون مشكالت في الحصول على إعالة الطفل أو دفعها .االثنين  1ظهرً ا  4 -عصرً ا والخميس  9صباحً ا  12 -ظهرً ا عندما يكون
الموظفون متاحين .ويتوفر موظفون يتحدثون اإلسبانية .1-800-383-1222 .الموقع اإللكتروني.www.oregonlawhelp.org :
للحصول على نماذج وأجوبة عن األسئلة الشائعة ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لوزارة العدل على الرابط اآلتي:
 .www.doj.state.or.us/child-supportالبريد اإللكتروني.ChildSupportCustomerService@doj.state.or.us :
.1-800-850-0228
 :Colectiva Legal del Puebloيوفر مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية المباشرة لمكافحة عمليات الترحيل والحفاظ على
بقاء العائالت معًا بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التمثيل القانوني المجاني ومنخفض التكلفة13838 1st Ave .
 .(206) 931-1514 .S., Burien, WA 98168البريد اإللكتروني .info@colectivalegal.org :الموقع اإللكتروني:
.colectivalegal.org
) :Community Advocacy Program (Domestic Violence Resource Centerدفاع مجاني عن الناجين من
العنف المنزلي .توفير المساعدة لهؤالء الذين يحتاجون إلى إصدار أوامر تقييدية أو أوامر حماية من المطاردة في صالحهم أو أوامر
حماية ضد إساءة معاملة المسنين/المعاقين .يتوفر المحامون للمساعدة بتقديم المعلومات العامة ،وإحاالت الموارد ،وتخطيط السالمة وإدارة
الحاالت ،والمزيد عبر تطبيق  Zoomأو الهاتف أو البريد اإللكتروني وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة كوفيد .19-وال ُتنفذ أوامر
الحماية في الوقت الحالي إال في محكمة مقاطعة واشنطن ،لكن يتوافر محامي  DVRCللمساعدة في استكمال األعمال الورقية عبر
تطبيق  .Zoomيُرجى التواصل مع المحامين باتباع أكثر الطرق أما ًنا .تطبيق  (503) 773-5193 :Zoomأو الهاتف:
 (503) 640-5352الرقم الداخلي  .604االثنين  -الخميس  8:30صباحً ا  4 -عصرً ا والجمعة  8:30صباحً ا  2 -ظهرً ا.
 .735 SW 158th Ave. Suite 100, Beaverton, OR 97006الموقع اإللكتروني.www.dvrc-or.org :
 :Community Alliance of Tenantsورش عمل إعالمية ومصادر للمستأجرين .وال يتم تقديم المشورة القانونية .ويتوفر
موظفون يتحدثون اإلسبانية والفيتنامية .الخط الساخن لحقوق المستأجرين :أيام االثنين واألربعاء والجمعة والسبت من  1ظهرً ا حتى
 5مسا ًء والثالثاء  6مسا ًء  8 -مساءً .(503) 288-0130 .الموقع اإللكتروني.www.oregoncat.org :
 :Fair Housing Council of Oregonيحقق في دعاوى التمييز في السكن .أيام الجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى  12ظهرً ا.
 (503) 223-8197الرقم الداخلي( 2 .منطقة مترو بورتالند) أو  (800) 424-3247الرقم الداخلي( 2 .تتوافر خدمة الترجمة).
البريد اإللكتروني .information@fhco.org :الموقع اإللكتروني.www.fhco.org :
 :Immigration Counseling Servicesمكتب محاماة لشئون المهاجرين غير هادف للربح .الثالثاء  -الجمعة من الساعة
 9صباحً ا حتى  12ظهرً ا ومن  1ظهرً ا حتى  5مساءً .تتمثل الخطوة األولى ألن تصبح عميالً في ملء نموذج طلب االستشارة الذي
يمكن تنزيله من الموقع اإللكتروني ,www.ics-law.org :أو استالمه من العنوان اآلتي519 SW Park Ave. Suite 610, :
.(503) 221-1689 .Portland, OR 97205
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المساعدة القانونية (تابع)
 :Legal Aid Services of Oregonبدون رسوم .من االثنين إلى الجمعة من  9صباحً ا حتى  4:30عصرً ا .ويتوفر موظفون
يتحدثون اإلسبانية .(503) 640-4115 .الموقع اإللكتروني230 NE Second Ave. .www.oregon law help.org :
.Suite F, Hillsboro, OR 97124
 :Lutheran Community Immigration Counseling and Advocacy Programتختلف الرسوم حسب
الخدمة .استشارات الهجرة منخفضة التكلفة لالجئين والمهاجرين .تتوفر الخدمات بلغات مختلفة .من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 8:30صباحً ا حتى  4:30عصرً ا (مغلق لتناول طعام الغداء من الساعة  12ظهرً ا حتى  1ظهرً ا)3800 SW Cedar Hills .
 .(503) 924-2448 .Blvd. #288, Beaverton, OR 97005الموقع اإللكتروني.www.lcsnw.org/office/beaverton :
 :Safe Oregonتوفر شرطة والية أوريغون طريقة للطالب أو الموظفين أو غيرهم من أفراد الجمهور لإلبالغ دون الكشف عن
هويتهم ومشاركة المعلومات السرية الخاصة بتهديد أو تهديد محتمل لسالمة الطالب .يتوفر موظفون مدربون على مدار الساعة طوال أيام
السنة من خالل مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو تطبيق جوال أو موقع إلكتروني .ويمكن تقديم النصائح من خالل الموقع اإللكتروني:
 safeoregon.comأو البريد اإللكتروني  tip@safeoregon.comأو تطبيق الجوال  SafeOregonأو عن طريق االتصال أو
ً
مالءمة.
الرسائل النصية  .(844) 472-3367تخضع النصائح للتحليل على الفور ويتم توجيهها لمتابعتها بأكثر األشكال
قد ُتوجه النصائح إلى مسؤولي المدرسة أو مسؤولي إنفاذ القانون أو برامج الصحة العقلية المجتمعية أو غيرها من الوكاالت المحلية أو
الحكومية المناسبة .الموقع اإللكتروني.safeoregon.com/resources/parent-resources :
) :Sponsors Organized to Assist Refugees (SOARيوفر التمثيل القانوني ذا االختصاص الثقافي والمتعلق بالهجرة
والتعليم لالجئين والمهاجرين ذوي الدخل المنخفض في منطقة مترو بورتالند وما حولها .وتشمل الخدمات القانونية طلبات الحصول على
الجنسية األمريكية ،واللجوء ،والدفاع لتجنب الترحيل ،وتجديدات القرار المؤجل للواصلين من األطفال ( ،)DACAوتصريح العمل،
والتأشيرات العائلية ،واإلقامة الدائمة القانونية ،والحالة المحمية المؤقتة ،وتأشيرة  Uلغير المهاجرين ،وقانون العنف ضد المرأة
( 50 .)VAWAدوالرً ا لكل عميل مقابل استشارة أولية عن طريق ترتيب موعد مسبق .من االثنين إلى الخميس من  8:30صباحً ا
حتى  12ظهرً ا ومن  1ظهرً ا حتى  5مساءً.7931 NE Halsey St. Suite 302, Portland, OR 97213 .
 .(503) 384-2482البريد اإللكتروني .soarlegal@emoregon.org :الموقع اإللكتروني.emoregon.org/soar-legal :
بسبب جائحة كوفيد ،19-تم تعليق العمل بالعيادات القانونية المتنقلة لحين إشعار آخر وذلك وقت طباعة هذا الدليل.
 :St. Andrew Legal Clinicتخدم العائالت ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى استشارة قانونية عائلية مثل التبني ،والحضانة،
والطالق ،ودعم الطفل ،والتدخل في العنف المنزلي ،والوصاية ،واألوامر الزجرية ودعم الزوج .ويجب على جميع العمالء الحضور
بصورة افتراضية من خالل برنامج "العيادة الليلية" الذي يجري بشكل عام في أمسيات األربعاء من الساعة  6:30مسا ًء وحتى  9مسا ًء
(العيادة الليلية مغلقة وقت طباعة هذا الدليل بسبب جائحة كوفيد .)19-تبلغ رسوم االستشارة التي تستغرق  40-30دقيقة  40دوالرً ا
أمريكيًا (نق ًدا فقط) .وستخضع الرسوم المستقبلية للتقييم بنا ًء على تفاصيل الحالة والدخل .ويبلغ أقل رسم تناسبي  40دوالرً ا في الساعة.
وتتوفر الخدمات باللغة اإلسبانية .التمثيل القانوني والمشورة فيما يتعلق بقانون األسرة .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحً ا حتى
 12ظهرً ا ومن  1ظهرً ا حتى  5مساءً.(503) 648-1600 .232 NE Lincoln St. Suite H, Hillsboro, OR 97124 .
الموقع اإللكتروني.www.salcgroup.org :
ً
نشطا .اتصل بمركز  Oregon Law Centerللحصول على المشورة.(503) 640-4115 :
 :Tenant Hotlineلم يعد
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خدمات كبار السن
) :Benefits Checkup (National Council on Agingبدون رسوم .يساعد كبار السن الذين يبلغون من العمر  55عامًا
فأكبر في البحث عن مجموعة متنوعة من المزايا العامة والخاصة للمساعدة في دفع تكاليف الرعاية الصحية واألدوية الموصوفة والغذاء
واإلسكان والمساعدة في سداد فواتير المرافق والخدمات األخرى .الموقع اإللكتروني.www.BenefitsCheckUp.org :
( Juanita Pohl Centerمركز الشيخوخة النشط في تواالتين) :مغلق وقت طباعة هذا الدليل بسبب الجائحة .يعزز العافية
والشيخوخة الناجحة في المجتمع من خالل توفير األنشطة والبرامج والفصول التي تشجع كبار السن النشطين على الحفاظ على نشاطهم
وصحتهم .ويمكن للبالغين من جميع األعمار التواصل االجتماعي والتعرف على أصدقاء جدد ،وتحسين صحتهم وعافيتهم من خالل
مجموعة من فصول الحركة والتمارين الرياضية ،والمشاركة في تحفيز فرص التعلم مدى الحياة ،واالستمتاع بوجبات الغداء المليئة بالعناصر
الغذائية ،وتنمية االهتمامات في الفنون والعلوم اإلنسانية ،والمساهمة من خالل أنشطة المتطوعين والخروج في نزهات مليئة بروح المغامرة
في الرحالت اليومية المحلية .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً،Tualatin ،8513 SW Tualatin Rd. .
 .OR 97062للحصول على معلومات عن برنامج الترفيه ،اتصل على  .(503) 691-3061عاد ًة ما توفر مؤسسة Meals on
 Wheels Peopleوجبات ساخنة بشكل شخصي ،ولكن بسبب جائحة فيروس كوفيد  ،19-أصبح توفير الوجبات الساخنة عن
طريق التسليم فقط وذلك قت طباعة هذا الدليل .ويوصى بتقديم تبرعات بواقع  7دوالرات لكل وجبة .تتوفر خدمة Meals on Wheels
أيضًا لكبار السن الملتزمين بالمنزل .503-692-6767 :الموقع اإللكتروني:
.www.tualatinoregon.gov/recreation/juanita-pohl-center-0
) :Oregon Senior Farm Direct Nutrition Program (Oregon Health Authorityبدون رسوم .يجب أن يبلغ
كبار السن  62عامًا فأكبر حتى يحصلوا على قسائم الطعام المقدمة من برنامج  SNAPو/أو  ،Mediciadوأن يستوفوا إرشادات
الدخل ،وأن يعيشوا في وضع ال يتوفر فيه الطعام وذلك بشكل سنوي بدءًا من األول من أبريل .ويحصل المستفيدون على قسائم لشراء
الفاكهة الطازجة والخضراوات واألعشاب المقطعة من أسواق المزارعين المشاركة وأكشاك المزارع من يونيو إلى نوفمبر .ويُخطر
جميع كبار السن المؤهلين عن طريق البريد (غالف أصفر) في أواخر الربيع من كل عام .1-866-299-3562 .الموقع اإللكتروني:
.www.myoregonfarm.org
 :Ride Connectionمنظمة خاصة غير ربحية مكرسة لربط األفراد بوسائل نقل مجهزة ،وتخدم بشكل أساسي األشخاص الذين
تزيد أعمارهم عن  60عامًا فأكبر واألشخاص ذوي اإلعاقة .وتشمل الخدمات المعلومات واإلحالة لخيارات النقل والتدريب على السفر
والدعم وخدمات النقل من الباب إلى الباب للتنقالت مثل المواعيد الطبية والتسوق لشراء احتياجات البقالة وزيارة أحد أفراد األسرة .بسبب
جائحة كوفيد ،19-نقدم أيضًا خدمة توصيل علب الطعام للعمالء (في وقت طباعة هذا الدليل) .وهي منظمة قائمة على التبرعات .تحديد
الساعات :من االثنين إلى الجمعة من الساعة  7:30صباحً ا حتى  5مساءً .(503) 226-0700 .البريد اإللكتروني:
 .info@rideconnection.orgالموقع اإللكتروني.www.rideconnection.org :
 :Seniors and People with Disabilities, Tigard Department of Human Servicesبدون رسوم.
مساعدة كبار السن والبالغين الذين يبلغون من العمر  18عامًا فأكبر من ذوي اإلعاقات الجسدية .إذا كنت مؤهالً ،فساعد في تحديد
الخدمات المطلوبة والوصول إليها ،مثل المزايا الطبية وقسائم /SNAPالمزايا الغذائية ،وتغطية الرعاية الصحية ،وخدمات الرعاية
طويلة األجل والمجتمعية وغير ذلك الكثير .تتوفر اللغة اإلسبانية واللغات األخرى عن طريق تحديد موعد مسبق .من االثنين إلى الجمعة
من الساعة  8صباحً ا حتى  5مساءً.(503) 968-2312 .11515 SW Durham Rd. Suite 5, Tigard, OR 97224 .
الموقع اإللكتروني.www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/SPPD/Pages/index.aspx :
 :Tigard Senior Centerمغلق وقت طباعة هذا الدليل بسبب الجائحة .ويعتمد على التبرع ومخصص لمن هم فوق  60عامًا.
يخدم كبار السن من تيغارد وكينغ سيتي والمناطق المحيطة بها من خالل البرامج والفصول والمتحدثين لتعزيز الصحة والعافية.
وتوفر مؤسسة  Meals on Wheels Peopleالغداء من الساعة  11:30صباحً ا حتى  1ظهرً ا (قائمة على التبرعات لمن هم فوق
 60عامًا) .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى  4عصرً ا.8815 SW O’Mara St., Tigard, OR 97223 .
 .(503) 620-4613الموقع اإللكتروني.www.tigard senior center.org :

منشور مركز موارد األسرة في تيغارد تواالتين(503) 603-1585 :
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