
  COVID-19معلومات الطوارئ ل

المتقدمة البداية من واألرس واألمهات اآلباء لجميع ، 

   .حال  بأحسن وأنت الرسالة هذه نأمل
   العبء بعض لتخفيف ومحاولة لعائالتنا جيدا رغبات  تمديد  يريدون هيدستارت موظف 

 
هذا  ف  

   المتاحة بالموارد يتعلق فيما التالية المعلومات عل  االطالع  يرج   .العصيب  الوقت
 
قد االحتياجات بعض عل  للحصول المجتمعات ف  

دد ال فضلك من أخرى  احتياجات يأ ظهرت وإذا .لديكم  تكون    تتر
 
يد عت   موظف أي أو  المحمولة هواتفهم عل  الموظفي    االتصال ف الت   

  
 
ون    للهواتف محدودة وصول امكانية لدينا سيكون .اإللكتر

 
   اليكم نعود  ال قد وبالتال   لدينا،  الدراسية  الفصول مواقع ف

 
المناسب الوقت  ف . 

،ا الخليوي الهاتف لديك يكن لم إذا االتصال  يرج   لموظفي    Venelba   
 
2097-230-774 ف ، Nitza   

 
-334-774 أو  0923-334-774 ف

 ماري  2018

لكم  شكرا .التقدمات  الوضع هذا ألن التحديثات الستمرار  ترقب يرج    

   كنت إذا
 
الغذاء  موارد إل حاجة ف : 

وع • الخب  ز مشر  FoodSource الساخنز الخط  

o ز الموارد الغذائيةز الثانية لفاي  
اتصل تمعك،مجز ف   FoodSource 8333-645-800-1 :الساخنز الخط  TTY 1-800-377-

ز متوفرة .1292  
لغةز 160 ف   

o ز 08:00 الجمعة - االثني  ز :الساخن الخط ساعات  
ز 10:00 السبتز 19:00 حت   

02:00 حت   

ية جمعياتز • الغذاءز الكاثوليكية الخب   Share- 508-765-5936 

o 79 ز جش سانتز العلمز جنوب    MA. فتح MWF 10- 11:15 FOOD فقطز 

o ز الجدد المستفيدين  
ز الطعام التقطت تكون أن يجبز العام، لدخول أغلقت .صورة تحملز هوية بطاقة اىل حاجة ف  عند حت   

ز الباب آخرز إشعار حت   

o ز حفاضات  
ز 8:00 متاحز وقت أي ف   

ز الواحدةز للعائلة حفاضات 30 لحد .16:00 حت   
مناديلز منز واحدة وحزمة الزيارة ف   

ز سبولز يوحناز القديس •  
الثاب   Parish- 279 ز جش سانت هاميلتون جنوب     

o ،5-3 الثالثاء PM. 00:00 :11- 9:15 الخميس،ز  

o األطفال من عدد مع رسالةز ترك يجب ولكن يجيب أحد ال ،0245-765-508 ،15:00 قبل السابقز اليوم استدعاء يجب  

ز والكبار  
عائلتك ف  .  

o و العنوان اتمعلوم صورة، تحمل هوية بطاقة تجلب الجديدة األرس يجب SSN ز طفلز لكل  
األرسةز ف   

ز • ز / وبسب  حصةز الغذاء دادىل   

o 508-943-9171. ز يفتح  
والخميسز الثالثاء يوم 9:00 ف   

o 4 ز القديسز كنيسة بسب   

• WIC: 

o ز إليك يدهاز تمد أن يجب بك الخاص ويك الموظفي  ز ز للمساعدةز متاحة تكون وسوف الهاتف، عب   
المنافع وتوضيح تسهيل ف   

الحاجةز حسب بك الخاصة  

o ز اآلباء عىل يجب  
مكتب يطلقز طفلز صيغةز إىل حاجة ف   WIC ز معينة ماركة لضمان وصوله قبل ز ه   

الماليةز األوراق ف   

  :خدمات

ز الوطنية الشبكة • ز اإلغاثةز خيارات ه   
ز التأهل األفرادز لبعضز تقدم الت  نت عىل موقعهز عىل االطالع يرج  من لمزيد االنب   

 https://www.nationalgridus.com/covid-19 المعلوماتز

نتز صفقات أيضاز تقدم الطيف ميثاق • البيت إىل المدرسة من األطفال معز للعائالتز االنب   

https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-

and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student- ز ز وأكب   
  األرس الت 
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