للمساعدة في طلب خدمات المجتمع Worcester1411-796-508 :صفحة معلومات الموارد العائلية في ووستر
السيولة النقدية
هل تكافح للعثور على ما يكفي من المال لسداد احتياجاتك األساسية؟ إذا كان األمر كذلك  ،يمكن أن تساعد المزايا النقدية الفيدرالية .يوجد برنامج فيدرالي للمزايا النقدية يسمى المساعدة
وبرنامج نقدي للوالية يسمى المعونة الطارئة لكبار السن والمعوقين واألطفال ) (TAFDCاالنتقالية لألسر التي لديها أطفال معالون
مع مزايا إضافية  ،بما في ذلك رعاية األطفال وبدل المالبس والمساعدة في النقل TAFDC .توفر هذه البرامج مخصصات نقدية صغيرة للمساعدة في سداد االحتياجات األساسية .يأتي .
:يمكنك التقديم عن طريق االتصال بإدارة المساعدة االنتقالية
Worcester: 508-767-3100 / Fitchburg: 978-665-8700 / Southbridge: 508-765-2400
 DTAConnect.com: www.dtaconnect.com.يمكنك أيضًا التقديم عبر اإلنترنت على
.وتسجيلك  SNAPتلقائيًا ما إذا كنت مؤهالً للحصول على  ، DTAفستحدد  DTAإذا كنت تقدم طلبًا للحصول على مزايا المساعدة النقدية •
:رعاية الطفل  /مساعدة التعلم عن بعد لآلباء العاملين
: Mary Beth Brown at 508-796-1838 or marbrown@sevenhills.orgمعلومات موارد رعاية الطفل وخط اإلحالة •
:العنف المنزلي
: www.ywcahelp.comخط الدردشة الحي /
:خدمات العنف المنزلي في جمعية الشابات  7/24 :الخط الساخن • :طعام
 Gettingsnap.orgيمكنه التقدم بطلب للحصول على طفل أقل من  8333-645-800-1 :18أو الدردشة على • WIC:
أو عبر : DTAconnect.comموارد غذائية رائعة تعمل كبطاقة خصم لعائلتك لشراء الطعام إذا كنت تعاني ماليًا .قد تكون أنت وعائلتك مؤهلين .يمكنك التقديم عبر اإلنترنت • SNAP:
 Project Bread: 800-645-8333الهاتف من خالل االتصال بالخط الساخن لـ
! https://foodbank.org/find-food/#agency-locatorمخازن الطعام :يمكن ألي فرد زيارة مخزن الطعام .ال حاجة لبطاقة هوية •
برنامج الوجبات الصحية الجاهزة & !!  Worcesterأكثر من  100دوالر لكل طفل  -لجميع أطفال مدرسة • P-EBT: Pandemic EBT:
على  DTA 2363-382-877خط المساعدة https://www.map-ebt.org/
جميع الوجبات : https://worcesterschools.org/2020-spring-summer-mobile-meal-schedule/العامة  Worcesterفي مدارس  Grab and Go Mealsبرنامج •
.مجانية ويسمح لآلباء  /األوصياء باستالم وجبات ألطفالهم (رن)
 wfrc@youinc.org.سجل في مركز موارد األسرة على  1411-796-508أو  COVID-19.برنامج توصيل الوجبات الساخنة :إذا كان لديك •
:المساعدة في التدفئة والكهرباء  /الوقود
:مجلس العمل المجتمعي في ووستر :ممنوع الدخول .عمل التطبيقات عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت 7281-754-508 / 1176-754-508 / .للتحقق من الحالة  /أو البريد اإللكتروني •
برامج اإلعفاء من الفاتورة السابقة  /يمكن أن تساعدك في التأهل للحصول على سعر كهربائي منخفض  /ثالجة  ،إلخ .برامج االستبدال liheap@wcac.net.
:الصحة
.على الرقم  COVID-19 1019-799-508أنشأت المدينة خط معلومات •
 COVID: https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread#worcesterرابط للعثور على معلومات حول أحدث مواقع اختبار •:السكن
أموال الطوارئ متوفرة * مع معايير األهلية المختلفة .أصدرت الدولة للتو مبادرة شاملة لتحويل مسار اإلخالء إلبقاء األشخاص آمنين أثناء تفشي الوباء .لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً أم ال •
:للحصول على مساعدة أخرى  ،اتصل
 ext. 172./لبدء االستشارة بشأن اإلسكان  ،أو االتصال بالرقم  hc@cmhaonline.org 7265-791-508يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى • Central MA Housing Alliance:
 https://www.cmhaonline.org/raft-erma-apply-now-englishأو : www.cmhaonline.orgلإلسكان الطارئ  RAFTطلب جديد عبر اإلنترنت للحصول على تمويل
: HCED@rcapslutions.orgالبريد اإللكتروني هو أفضل طريقة للوصول إلى الموظفين  /مركز تعليم المستهلك السكني  RCAP:حلول •
.أو اتصل على ، 800.488.1969 :من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحًا حتى  4:30مسا ًء : RentalAssistance@rcapsolutions.org /المساعدة في التأجير
:مساعدة التوظيف  /البطالة

:المكاتب مغلقة أمام الجمهور ولكن يتم تقديم الخدمات عن بُعد :يرجى زيارة العديد من األدوات عبر اإلنترنت • MassHire Worcester Career Centre:
.أو االتصال بالرقم https://masshirecentralcc.com 1600-799-508
. https://masshirecentralcc.com/jobseekers/job-search/الباحثون عن عمل :قم بزيارة موقع البحث عن عمل •
:مساعدة قانونية
المساعدة القانونية المجتمعية  /مركز العدالة الغربي المركزي :مساعدة األفراد ذوي الدخل المنخفض لتلبية االحتياجات القانونية المدنية التي تشمل الدفاع عن اإلخالء  ،وقضايا قانون •
األسرة  ،والتعليم  ،وقانون إعانات البطالة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  ،والحصول على المزايا الحكومية .للتقدم للحصول على الخدمات  ،يرجى استخدام تطبيقنا عبر اإلنترنت على
).CLA.LEGAL (855.252.5342أو االتصال بخط االستالم الخاص بنا على https://communitylegal.org/communitylegal/apply-online 855
:الصحة النفسية
!للمساعدة في طلب خدمات المجتمع .1411-796-508 :اترك رسالة وسوف يردون  Worcesterاتصل بمركز موارد األسرة في •
.يوفر خدمات الصحة السلوكية واإلدمان العاجلة مجا ًنا • Community Healthlink:
.الصحة النفسية :يمكن للبالغين ذوي االحتياجات الماسة االتصال على  800-977-5555أو زيارة  12شارع كوين o
.ال حاجة للتأمين .األطفال ذوي االحتياجات الحادة اتصل على ( 5555-977-800ال تقم بزيارة الموقع مع األطفال)
:مدرسة
.تواصل مع معلمك!  -أيضا لالحتياجات السلوكية .هناك فرق من الموظفين يمكنهم المساعدة! كل مبنى له اتصال بخط اللغة •
 Worcester Public Schools: https://worcesterschools.org/أحدث المعلومات :اذهب إلى موقع مدارس •
!اتصل بمدرسة طفلك : https://sites.google.com/worcesterschools.net/caregiverstechacademy/home / Hot Spots Available -المساعدة التقنية •
: https://worcesterschools.org/wp-content/uploads/2020/04/Family-Resource-Toolbox-for-Families-of-Studentsورقة حقائق لألطفال ذوي اإلعاقة •with-Disabilities-English.pdf
:وسائل النقل
لألفراد غير القادرين على ركوب الحافالت  LYFTعن رسوم الحافلة حتى  1يناير  ! 2021أيضا! يوفر مركز موارد األسرة جوالت مجانية على  WRTAاعتبارً ا من  1أبريل  ،ستتنازل •
.بسبب مخاوف صحية

