دليل موارد دنفر الخاص باألمريكيني الجدد

أهالً بكم.
جمعت مكتب دنفر العامة قامئة املوارد املعتمدة هذه من أجل املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء يف منطقة دنفر.
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل .حيث يتم رسد العديد من
املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
						
 .1موارد بالزا للمهاجرين  -مكتبة دنفر العامة
						
 .2الخطوط الساخنة يف األزمات واإلحاالت
								
 .3تعليم البالغني
						
 .4األعامل التجارية والشؤون املالية والرضائب
								
 .5خدمات العائلة واألطفال
									
 .6توظيف
									
 .7صحة
									
 .8إسكان
							
 .9املساعدة القانونية والهجرة
							
 .10ترجمة والرتجمة الفورية
							
 .11حصص تعلم اللغة اإلنكليزية
				
 .12مراكز اختبار شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDوفصولها

2
4
8
11
14
18
22
26
30
34
35
36

صمم برنامج موارد بالزا للمهاجرين الخاص مبكتبة دنفر العامة ملساعدتكم يف تحقيق أهدافكم.
ستجدوننا يف مكتبة ح ّيكم حيث نقدم لكم الخدمات التي تساعدكم يف تلبية احتياجاتكم الخاصة.
للحصول عىل مزيد من املعلومات وعىل خريطة مبواقع بالزا ،يرجى االطالع عىل الصفحتني  3-2من
هذا الدليل.

أهالً بكم يف دنفر!
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موارد بالزا للمهاجرين  -مكتبة دنفر العامة
إن البالزا هي مساحة مفتوحة باملجتمع املحيل مخصصة للمهاجرين من جميع أنحاء العامل للتواصل مع الناس
وللحصول عىل املعلومات واملصادر من أجل بناء مجتمع عاملي يف دنفر.
فربامج بالزا مجانية ويستطيع الجميع استخدامها ،وال تشرتط هذه الربامج التسجيل ،بل ترحب بجميع أفراد
العائلة .نقدم جلسات محادثات باللغة اإلنجليزية ودراسات عن املواطنة واملعلومات واملساعدة العامة والربامج
الفنية لألطفال ولجميع أفراد األرسة .ميكننا مساعدتك يف أي يشء تفعله.
للحصول عىل معلومات ،يرجى االطالع عىل املوقع التايلwww.denverlibrary.org/services-immigrants :
أو زيارة أحد املواقع املدرجة أدناه أو التواصل مع فريق مرشوع األمريكيون الجدد عرب الربيد اإللكرتوين:
 nap@denverlibrary.orgأو الهاتف.720-865-2362 :

Athmar Park Branch Library
1055 S. Tejon St.
Denver, CO 80223
(720) 865-0230

Hampden Branch Library
9755 E. Girard Ave.
Denver, CO 80231
(720) 865-0185

Bear Valley Branch Library
5171 W. Dartmouth Ave.
Denver, CO 80236
(720) 865-0975

Hadley Branch Library
1890 S. Grove St.
Denver, CO 80219
(720) 865-0170

Rodolfo “Corky” Gonzales Library
1498 N. Irving St.
		
Denver, CO 80204
(720) 865-2370
Ross-Barnum Branch Library
3570 W. 1st Ave.
Denver, CO 80219
(720) 865-0145

Schlessman Family Branch Library
100 Poplar St.
Denver, CO 80220
(720) 865-0000

Green Valley Branch Library
4856 N Andes Ct.
Denver, CO 80249
(720) 865-0310

Valdez-Perry Branch Library
4690 Vine St.
Denver, CO 80216
(720) 865-0300
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Montbello Branch Library
12955 Albrook Dr.
Denver, CO 80239
(720) 865-0200

مواقع مكتبات دنفر العامة
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الخطوط الساخنة يف األزمات واإلحاالت
يرجى التحقق من الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل االطالع عىل أجزاء الدليل األخرى.
نظراً إلدراج العديد من املوارد يف هذه األقسام فقط.
211 Colorado

•اتصل فقط عىل  211أو  866-760-6489يقوم عىل تشغيل  Denver call centerرشكة Mile High United
 wayوهو متوفر أيضاً عىل الرقم  303-561-2111إذا كنت من ضعاف السمع ،ميكنك الوصول إىل  112عن طريق االتصال
مع  Relay Colorado 711أو 1-800-659-2656

•خط مجاين للحصول عىل املعلومات الصحية والخدمات اإلنسانية واإلحاالت .املكاملات تبقى رسية .يتوفر مرتجمون فوريون
ملا يزيد عىل  20لغة ولدى معظم مراكز االتصاالت أخصائيي إحاالت ناطقني باللغة اإلسبانية .يقدم تحديثات يومية بشأن
توافُر املأوى يف حاالت الطوارئ.

• •https://211colorado.communityos.org/cms/home
)311 Help Center (Denver
•إضغط فقط عىل رقم 311
•من خارج دنفر720-913-1311 :

•مراجع عن طريق اإلنرتنت والهاتف لجميع خدمات املدينة ،مبا فيها وكاالت املدينة واملوارد واألحداث الدائرة وأكرث
من ذلك بكثري .يتوفر املرتجمون الفوريون للغات متنوعة.

• •https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-311-help-center.html
The Blue Bench
•الخط الساخن لإلبالغ عن االعتداءات الجنسية عىل مدار اليوم303-322-7273 :
•هاتف مجاين1-888-394-8044 :
•اللغة اإلسبانية303-329-0031 :

•موارد املجتمع ملساعدة الناجني من االعتداءات واالنتهاكات الجنسية من سن  13سنة فام فوق .توجد إمكانية للتدخل يف
حالة األزمات وإدارة الحاالت واالستشارات ووسائل دعم أخرى .ونحن نرحب بجميع األشخاص باختالف هوياتهم وخلفياتهم
الثقافية وخرباتهم.

• •https://thebluebench.org
Blue Guide Colorado

•أداة إلكرتونية لتحديد موارد الصحة لغري املؤمنني عىل الصحة مبا يف ذلك مقدمو الرعاية الصحية واملنظامت الذين بإمكانهم
مساعدة األشخاص للتقديم للحصول عىل تغطية تأمينية .املوقع اإللكرتوين متاح باللغتني اإلنجليزية واألسبانية.

	•http://blueguide.cohealthinitiative.org

The Center for Trauma and Resilience
•صندوق الربيدP.O. Box 18975, Denver, CO 80218 :
•( - 24ساعه) خط اللغة االنكليزية 303-894-8000
•( - 24ساعه) خط اللغة االسبانية 303-718-8289

•مساعدة ضحايا الجرائم ،والتدخل يف األزمات وتقديم املشورة ،ومساعدة مالية طارئة لضحايا الجرمية .كام يقدم
برنامج ( )Legal Immigration Clinicمساعدة ضحايا العنف املنزيل واالعتداء الجنيس (الرتجمة متوفرة)
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• •http://www.traumahealth.org

Colorado Crisis and Support Line
•صندوق الربيدP.O. Box 460695 Denver, CO 80246 :
•خط األزمة1-844-493-8255 :

•خط مجاين ومحافظ عىل الرسية  7/24للصحة العقلية ،قضايا تعاطي مواد اإلدمان ،معلومات أو مراجع ملشاكل منزلية أو
•يف العمل أو يف املدرسة .تتوفر خدمات الرتجمة ألكرث من  150لغة لغري املتكلمني باللغة اإلنكليزية

• •http://www.metrocrisisservices.org
Colorado Housing Connects

•يوفر الخط الساخن وموقع الويب املعلومات للمستأحرين وأصحاب املنازل ومالك العقارات وكبار السن واملعاقني .وهناك
موارج ترتبط باستشارات اإلسنان العاجل والقضايا بني مالك العقارات واملستأجرين واملنع من حبس الرهن واملساعدة يف
مجال الطاقة والرهن العكيس وغري ذلك النثري .ويتوفر موقع الويب والخط الساخن باللغة اإلسبانية.

	•https://coloradoidproject.wordpress.com

Colorado ID Project
•العنوان1905 Sherman St. Denver, CO 80203 :

•تقديم املساعدة إىل أشخاص يسعون إىل توثيق هويتهم ووضعهم كمهاجرين أو مواطنني والذين مل يتمكنوا من الحصول
عىل بطاقات هويتهم بسبب عوائق مالية وغريها .املواعيد دون ترتيب مسبق يف أيام األربعاء ،الساعة  8:30صبا ًحا مبكتب
الخدمات القانونية يف كولورادو ( .)Coloradoويتم تسجيل الدخول يف الطابق الرابع .ونشجع عىل الوصول يف وقت
مبكر ،حيث تكون األماكن محدودة .ويرجى إحضار أي مستندات متعلقة بقضيتك.

	•https://coloradoidproject.wordpress.com

)Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC
•العنوان2525 W. Alameda Ave., Ste. 300 Denver, CO 80219 :
•الهاتف303-922-3344 :

•تقدم منظمة حامية املهاجرين املعلومات الخاصة بسياسة الهجرة واإلجراءات السياسية املحلية ،فضالً عن اإلحالة إىل
مقدمي خدمات املهاجرين ،وتعمل عىل تشغيل اإلستجابة الرسيعة الخاصة بكولورادو بشبكة الهجامت حتى يتم توثيق
الحادثة لدى موظفي إدارة إنفاذ قوانني الجامرك والهجرة.
•قوانني الهجرة والجامرك1-844-864-8341 :
•منظمة نرصة املهاجرون ( )Immigrant advocacy organizationتوفر أيضاً اإلحاالت إىل غريهم من مقدمي
خدمات للمهاجرين .املوظفون يتكلمون اإلسبانية

	•http://www.coloradoimmigrant.org
Denver Health Nurse Line
• 24/7خط ساخن 303-739-1211

•دعوة للحصول عىل املشورة الطبية الرسيعة .الخدمة املقدمة للمرىض ( )Denver Healthوالسكان دنفر .ميكن
للطاقم الطبي تقديم املساعدة الطبية ،وتقديم املشورة و الرعاية ،وعام إذا كان يحتاج املزيد من االهتامم من قبل
االطباء عند الرضورة

	•http://www.denverhealth.org/medical-services/emergency-services/nurseline
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Denver Office of Immigrant and Refugee Affairs
•العنوانWebb Municipal Building, 2nd Fl., Dept. 1102 :
201 W. Colfax Avenue, Denver, CO 80202
•الهاتف720-913-8471 :

• مكتب دنفر للشؤون املهاجرين والالجئني يعزز زيادة الوعي وإدماج السكان املهاجرين والالجئني يف دنفر .تقديم
املعلومات بشأن املساعدة القانونية ودورات املواطنة واللغة اإلنجليزية والبيانات السكانية الجغرافية والتحديثات التي
تطرأ عىل السياسة املحلية.

	•http://www.denvergov.org/content/denvergov/en/human-rights-and-community-
partnerships/our-offices/immigrant-and-refugee-affairs.html
DRCOG Options Counseling line - Aging and Disability Resource Center
•الهاتف303-480-6700 :

•املوارد واإلحالة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة .يقدم املساعدة عىل وضع خطة لتلبية االحتياجات األساسية واإلحاالت
للحصول عىل املساعدة املالية والرعاية وتقديم الدعم يف اتخاذ القرارات .ويتوفر متحدثون باللغة اإلسبانية.

	•https://drcog.org/programs/area-agency-aging/options-counseling
The Center on Colfax
•الهاتف303-733-7743 :
•العنوان1301 E. Colfax Ave., Denver, CO 80218 :

•مكان عام وآمن يرحب مبختلف البالغني والشباب من املثليات واملثليني واملخنثني واملتحولني جنسيًا والشواذ .يقدم برامج
للشباب من سن  11إىل  21سنة وكبار السن واملتحولني جنسيًا وعائالت املثليات واملثليني واملخنثني واملتحولني جنسيًا
والشواذ ( .)LGBTQيوفر معلومات عن الصحة والسالمة واإلحاالت القانونية وغري ذلك الكثري.املوقع:

	•https://lgbtqcolorado.org
Hunger Free Colorado Hotline
•دنفر720-382-2920 :

•هاتف مجاين يف جميع أنحاء الوالية855-855-4626 :

•خط ساخن مجاين باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية لتوصيل األشخاص بربامج تقديم املساعدات الغذائية من القطاعني العام
والخاص .يقدم املساعدة عن طريق الربامج الغذائية املتنقلة ويعمل عىل إجراء االختبارات لالنضامم إىل برامج املساعدات
الغذائية الفيدرالية ويساعد عىل طلب طوابع الغذاء عرب الهاتف .ميتاز بالرسية ومفتوح لجميع األفراد بغض النظر عن
وضعهم من حيث الهجرة.

	•https://www.hungerfreecolorado.org
National Suicide Prevention Lifeline
•خط األزمات1-800-273-8255 :
•اللغة اإلسبانية1-888-628-9454 :

•خط الوقاية من اإلنتحار مجاين ،محافظ عىل الرسية يعمل  24ساعة عىل مدار األسبوع ( )24/7ألي شخص يف أزمة أو
إضطراب عاطفي .يوفر املساعدة واملراجع .تتوفر خدمات الرتجمة ألكرث من  150لغة لغري املتكلمني باللغة اإلنكليزية.

	•http://www.suicidepreventionlifeline.org

RAINN-Rape, Abuse & Incest National Network
•خط اإلعتداء الجنيس الوطني1-800-656-4673 :
•مجاين ،يعمل  24ساعة عىل مدار األسبوع لضحايا اإلغتصاب ،إساءة املعاملة ،اإلعتداء الجنيس ،وزنا املحارم.

املساعدة يف األزمات واإلحاالت واملعلومات.
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• •http://rainn.org

يوفر

Rose Andom Center
•الهاتف720-337-4400 :
•عنوان1330 Fox St. Denver, CO 80204 :

•غري مخصص للخدمة عىل مدار الساعة أو توفري املأوى يف حاالت الطوارئ .راجع الخط الساخن
• SafeHouse Denverلتقديم الدعم يف حاالت الطوارئ بعد ساعات العمل.
•خدمات لجميع ضحايا العنف األُرسي .يقدم املعلومات والدعم واملوارد ،سوا ٌء بعد أي حادث االعتداء مبارش ًة
أم عىل املدى البعيد .عىل الضحايا ّأل ميتنعوا عن إبالغ هيئات تنفيذ القانون عن االنتهاكات التي يتعرضون
لها .جميع الخدمات مجانية ورسية.

	•http://roseandomcenter.org/services
SafeHouse Denver

•الخط الساخن لألزمات عىل مدار الساعة303-318-9989 :
•املكتب303-318-9959 :
•عنوان1649 Downing St. Denver, CO 80218 :

• خدمات لجميع ضحايا العنف األُرسي .يوفر إيوا ًء آم ًنا يف حاالت الطوارئ واستشارات فردية وتخطيطًا
للسالمة ومجموعات دعم وخدمات لألطفال.

	•https://safehouse-denver.org
Trans Lifeline

•الهاتف877-565-8860 :

•خدمة دعم األقران يديرها أشخاص متحولون جنس ًيا ملساعدة نظرائهم والرد عىل تساؤالت املتصلني .يظل
الخط الساخن مفتو ًحا عىل مدار اليوم طوال أيام األسبوع ،ومن املؤكد وجود مشغلني بني الساعة 8:00
صبا ًحا و 2:00صبا ًحا .حسب التوقيت الجبيل.

	•https://www.translifeline.org
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تعليم البالغني
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
)Adult Learning Center (Adams County School District 14
•الهاتف303-853-5571 :

• .27يوفر دورات وخدمات لألشخاص من سن  17سنة فام فوق .كام يوفر برنامج مسارات املساعدة املهنية،
وهو برنامج للتدريب عىل الوظائف ملساعدة األشخاص عىل أن يكونوا مساعدين مهنيني يف مجال التعليم يف
املدارس ،مبا يف ذلك االستعداد لتقييم  WorkKeysواملساعدة عىل إيجاد وظائف والدعم فيام يتعلق بالسري
الذاتية واملقابالت وبرنامج تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (.)ESL

	•http://www.adams14.org

Centro San Juan Diego
•العنوان2830 Lawrence St., Denver, CO 80205 :
•الهاتف303-295-9470 :

•الهاتفBienestar Family Services: 303-297-8696 :

•خدمات مكثفة للتثقيف الصحي وتعليم البالغني  ،كام يساعد يف أمور اإلسكان والرضائب وتقديم املشورة القانونية
والتقديم عىل الجنسية وتعلم اإلنكليزية كلغة ثانية ) (ESLو يف الحصول عىل شهادة تطوير التعليم العام ) (GEDويف
مهارات الحاسوب .يوفر الدعم واملساعدة للمهاجرين الجدد .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

• •http://www.centrosanjuandiego.org

El Centro Humanitario
•عنوان2260 California St., Denver, CO 80205 :
•الهاتف303-292-4115 :

•منظمة قامئة عىل العضوية معنية بالعاملة اليومية والعامل املحليني لتقديم املساعدات الخاصة بالتعيني ،وتطوير القوى
العاملة ،والربامج التعليمية ،ودوائر رسقة األجور ،وبرنامج خاص بالسيدات .يستطيع األعضاء االستمتاع مبطبخ املجتمع
املحيل بوسط املدينة ومعمل الكمبيوتر وتأجري الخزانات واألدوات .يتحدث طاقم العامل اللغتني اإلنجليزية واألسبانية.

	•http://www.centrohumanitario.org

Colorado African Organization
•العنوان6795 E. Tennessee Ave., Ste. 250, Denver, CO 80224 :
•الهاتف303-953-7060 :

•يوفر خدمات قانونية منخفضة لالجئني والقادمني ،مبا يف ذلك تعديل وضع والتجنس ،واستبدال البطاقة الخرضاء ،ووثائق
سفر الالجئني ،وتفويض عمل ،الخدمات االجتامعية اخرى واملشاورات.

• •http://www.caoden.org/our-solution

		

8

Community College of Aurora, Lowry Campus
•العنوان710 Alton Way., Denver, CO 80230 :
•الهاتف303-340-7093 :

•ويشمل الكلية برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية التحضريية للمتقدمني لكلية املجتمع يف اورورا ،الكامل
قواعد اللغة ،والقراءة .الطالب الذين ينهون الربنامج الحصول عىل شهادة تخرج

	•https://www.ccaurora.edu

•Community College of Denver
•العنوان1111 Colfax Ave., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-556-2600 :
ً
ً
•دروس اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLللطالب املسجلني ،تبدأ عند املستوى املتوسط .كام توفر أيضا دروسا يف
تطوير التعليم العام ( )GEDوما قبل تطوير التعليم العام ( )pre-GEDيف مواقع أخرى من دنفر
• •http://www.ccd.edu/org/foundational-skills-institute
Emily Griffith Technical College
•العنوان1860 Lincoln St. Denver, CO 80203 :
•الهاتف720-423-4900 :
•األسبانية720-423-4702 :

•رقم مكتب اإلنكليزية كلغة ثانية 720-423-4750
•تطوير التعليم العام ( )GEDودروس يف مهارات العمل ،باإلضافة إىل برامج شهادة التدريب املهني .يرجى
االتصال ملعرفة املزيد حول الرسوم والجدول الزمني ،ومن أجل ترتيب إختبارات التقييم املجانية

	•http://www.emilygriffith.edu/language

Focus Points Family Resource Center
•العنوان2501 E. 48th Ave. Denver, CO 80216 :
•الهاتف303-292-0770 :

•برامج ودورات مكثفة للبالغني واألطفال والعائالت .تتضمن الدورات برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
( )ESLوتطوير التعليم العام (( )GEDباللغتني اإلنجليزية واإلسبانية) والتعليم األسايس للكبار والتعليم
يف مرحلة الطفولة املبكرة والتوظيف وكيفية تربية األبناء وغري ذلك الكثري .دعم األشخاص الذين يواجهون
عقبات يف التوظيف ،مبا يف ذلك التوجيه املهني وإنشاء السرية الذاتية والبحث عن وظيفة واإلعداد إلجراء
املقابالت.

	•http://www.focuspoints.org

Intercambio de Comunidades
•العنوان4735 Walnut St. Ste. # B, Boulder, CO 80301 :
•الهاتف303-996-0275 :
•يقدم دروس اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLيف العديد من املواقع دروس أخرى يف (املواطنة ،محو أمية
الحاسوب ،التبادل الثقايف) يف منطقة Boulder/Lafayette
	•http://www.intercambio.org
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The Learning Source
•العنوان8790 W. Colfax Ave., Ste. 109, Lakewood, CO 80215 :
•الهاتف303-922-4683 :
•دروس اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLو تحضريات لدراسات العالية وللمهنات وبرنامج لتعليم العائلة متوفرة يف مواقع

متعددة يف دنفر.

	•http://www.thelearningsource.org
Mi Casa Resource Center
•العنوان360 Acoma St., Denver, CO 80223 :
•الهاتف303-573-1302 :

•تقدم الخدمات يف ثالث أماكن منها فصول مراكز اختبار شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDوفصول تعلم اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ( ،)ESLواملساعدة للحصول عىل عمل وتقديم األمسيات القانونية ودورات ريادة األعامل
والقروض التجارية والتدريب عىل التطوير املهني ،فضالً عن تقديم الخدمات املالية األخرى وورشات العمل األرسية
وفصول تعليم مبادئ الكمبيوتر األساسية مزدوجة اللغة.

• •http://www.micasaresourcecenter.org

Muslim Family Services of Colorado
•العنوانP.O. Box 201645, Denver, CO 80220 :
•الهاتف303-755-5228 :

•الدفاع عن املهاجرين والالجئني وضحايا الجرائم ودعمهم .تتضمن خدمات الدعم الدفاع عن الضحايا واالستشارات
الرسيرية ومجموعات الدعم وخدمات الطوارئ .كام يقدم دورات يف اللغة اإلنجليزية واإلعداد الجتياز اختبارات تطوير
التعليم العام ( )GEDودورات يف كيفية تربية األبناء والتوعية املالية

• •http://mfscolorado.org

Spring Institute for Intercultural Learning
•العنوان1373 Grant St., Denver, CO 80203 :
•الهاتف303-863-0188 :
•يوفر دورات تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLوتطوير التعليم العام ( )GEDوالتدريب قبل التوظيف وورش

عمل التنوع الثقايف .يوفر خدمات التطوير املهني ،مبا يف ذلك تدريب املرتجمني الفوريني يف املجال الطبي وبرنامج
” Colorado Welcome Backمرح ًبا بك يف كولورادو“ ،وهو برنامج يساعد عىل العودة إىل مامرسة مهن الرعاية
الصحية ،وخدمات مقهى  .The Spring Cafeكام يوفر برنامج مسارات املساعدة املهنية لالجئني والحاصلني عىل
تأشرية الهجرة الخاصة ( )SIVsوطالبي اللجوء.

• •http://www.springinstitute.org
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األعامل التجارية والشؤون املالية والرضائب
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
Accion

•العنوان1441 18th St., Ste. 150, Denver, CO 80202 :
•الهاتف1-800-508-7624 :

•جهة مجتمعية ُمقرضة غري هادفة للربح توفر متويالً مببالغ صغرية وقروضً ا للمرشوعات الصغرية وبرامج تعليمية
وتوجيهات ،مبا يف ذلك مجموعة أدوات مجانية ألصحاب املرشوعات الصغرية والنرشات اإلخبارية عرب اإلنرتنت.

• •https://us.accion.org/region/az-co-nv-nm-and-tx/?region=az-co-nv-nm-and-tx
Centro San Juan Diego
•العنوان2830 Lawrence St., Denver, CO 80205 :
•الهاتف303-295-9470 :

•الهاتفBienestar Family Services: 303-297-8696 :

•خدمات مكثفة للتثقيف الصحي وتعليم البالغني  ،كام يساعد يف أمور اإلسكان والرضائب وتقديم املشورة القانونية
والتقديم عىل الجنسية وتعلم اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLو يف الحصول عىل شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDويف
مهارات الحاسوب .يوفر الدعم واملساعدة للمهاجرين الجدد .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

• •http://www.centrosanjuandiego.org

Colorado Enterprise Fund
•العنوان1888 Sherman Street, Ste. 530, Denver, CO 80203 :
•الهاتف303-860-0242 :

•مؤسسة إقراض غري هادفة للربح تخدم املرشوعات الصغرية يف كولورادو ( .)Coloradoتوفر القروض والتدريب
والتوجيه ومجموعات األدوات والخدمات االستشارية باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية.

• •http://www.coloradoenterprisefund.org

)Comal Heritage Food Incubator (Project of Focus Points Family Resource Center
•العنوان3455 Ringsby Court, #105, Denver, CO 80216 :
•الهاتف303-292-0770 :

•تقدم التدريب عىل الوظائف للمهاجرين والالجئني من السيدات الطهاة وأصحاب املشاريع ،إضاف ًة إىل الدعم لبدء أعاملهم
التجارية الخاصة.

• •https://www.focuspoints.org/comal

Community Enterprise Development Services
•العنوان1450 S. Havana St., #620, Aurora, CO 80012 :
•الهاتف303-569-8165 :

•مؤسسة مالية لتنمية املجتمع تقدم املساعدة لالجئني واملهاجرين وأفراد املجتمع ممن يعانون من نقص الخدمات والذين
يسعون إىل بدء أعاملهم التجارية ورشاء منازل.

• •https://cedsfinance.org
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Consumers United Association
•العنوان1009 Grant St., Denver, CO 80203 :
•الهاتف720-600-2821 :

•تتوفر أدوات التوجيه املايل ومساعدة املستهلكني والدفاع عنهم والتوعية املالية لألعضاء مقابل رسوم سنوية بسيطة أو من
خالل العضوية يف اتحاد ائتامين مشرتك..

• •https://cuamember.org

)Denver Asset Building Coalition (DABC
•العنوان1009 Grant St., Denver, CO 80203 :
•الهاتف720-600-2821 :

•تتوفر أدوات التوجيه املايل ومساعدة املستهلكني والدفاع عنهم والتوعية املالية لألعضاء مقابل رسوم سنوية بسيطة أو من
خالل العضوية يف اتحاد ائتامين مشرتك..

• •http://www.denverabc.org/help.htm

Mi Casa Resource Center
•العنوان360 Acoma St., Denver, CO 80223 :
•الهاتف303-573-1302 :

•تقدم الخدمات يف ثالث أماكن منها فصول مراكز اختبار شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDوفصول تعلم اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ( ،)ESLواملساعدة للحصول عىل عمل وتقديم األمسيات القانونية ودورات ريادة األعامل والقروض
التجارية والتدريب عىل التطوير املهني ،فضالً عن تقديم الخدمات املالية األخرى وورشات العمل األرسية وفصول تعليم
مبادئ الكمبيوتر األساسية مزدوجة اللغة.

• •http://www.micasaresourcecenter.org
Mpowered

•العنوان2009 N. Wadsworth Blvd., Ste. 100, Lakewood. CO 80214 :
•الهاتف303-233-2993 :

•يوفر التوجيه املايل لألفراد وخطط إدارة الديون والفحوصات االئتامنية ودورات يف الشؤون املالية الشخصية ،إضاف ًة إىل
املوارد واألدوات عرب اإلنرتنت.

• •http://www.mpoweredcolorado.org
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Operation Hope
•العنوان10401 E. Colfax Ave., Aurora, CO 80010 :
•الهاتف720-327-9367 :

•يقدم خدمات مالية مجانية مبا يتضمن إدارة االئتامن واألموال واملساعدة عىل امتالك سكن وتوفري برامج للتوعية املالية.
كام يقدم الدورة التدريبية ”األمل يف تطوير أعامل تجارية صغرية“ ،مبا يف ذلك التدريب عىل األعامل التجارية والتطور
الشخيص واالستشارات املالية.

• •http://operationhope.org

)Rocky Mountain MicroFinance Foundation (RMMFI
•العنوان1209 W. 10th Ave., Denver, CO 80204 :
•الهاتف720-941-5037 :

•يوفر التدريب عىل األعامل الحرة وقروض األعامل التجارية لألشخاص املؤهلني الذين يأملون يف بدء أعاملهم التجارية
الصغرية أو تحسينها .ينتقل الربنامج بأصحاب املرشوعات خالل مراحل تخطيط األفكار وبدء العمل التجاري والنجاح
املتواصل.

• •http://www.rmmfi.org
Tax Help Colorado

•تقديم مساعدة رضيبية مجانية لألفراد ذوي دخل أقل من  $ 55,000سنويّا ً .انظر مواقع األماكن ،أو اتصل عىل 211

للحصول عىل أحدث املعلومات.

	•http://www.garycommunity.org/tax-help-colorado-0

األطفال
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خدمات للعائلة ولألطفال
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
American Red Cross of Colorado - Restoring Family Links
•العنوان444 Sherman St., Denver, CO 80203 :
•الهاتف303-722-7474 :

•خدمة مجانية ورسية للمساعدة عىل مل شمل العائالت عند االنفصال بسبب الرصاعات أو الكوارث أو الهجرة أو غريها من
حاالت الطوارئ اإلنسانية ،داخل الواليات املتحدة وعىل املستوى الدويل.

• •https://www.redcross.org/about-us/our-work/international-services/
reconnecting-families.html
Dahlia Campus for Health and Well-Being
•العنوان3401 Eudora St., Denver, CO 80207 :
•الهاتف303-300-6333 :

•يوفر برامج العالج والسالمة العقلية لجميع األعامر ،بجانب مساحات للحدائق واملزارع وسوق للمزارعني وبرنامج علب
الطعام ومساحات للعب والتواصل االجتامعي والعالج .كام يشمل حضانة وعيادة أسنان لألطفال ومعيشة صحية وفصوالً
للتامرين.

• •https://mhcd.org/dahlia-campus-for-health-well-being

Denver Public Schools English Language Acquisition And Newcomer Centers
•720-423-2040
•يساعد برنامج  ELAعرب مدارس دنفر العامة ( )Denver Public Schoolsعىل إكتساب األطفال مهارات اللغة

اإلنكليزية التي يحتاجون إليها من أجل مشاركتهم الفعالة يف املدارس.

	•http://ela.dpsk12.org/newcomer-centers

Denver Preschool Program
•صندوق الربيدP.O. Box 40037, Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-595-4377 :

•تقدم املساعدات الدراسية لألرس املؤهلة ،وتوفر تصنيفات املدرسة ،ومالمح ،ومعلومات التسجيل .املواقع باللغة اإلنجليزية
واإلسبانية

• •http://www.dpp.org

Focus Points Family Resource Center
•العنوان2501 E. 48th Ave., Denver, CO 80216 :
•الهاتف303-292-0770 :

•برامج ودورات مكثفة للبالغني واألطفال والعائالت .تتضمن الدورات برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ()ESL
وتطوير التعليم العام (( )GEDباللغتني اإلنجليزية واإلسبانية) والتعليم األسايس للكبار والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

والتوظيف وكيفية تربية األبناء وغري ذلك الكثري .دعم األشخاص الذين يواجهون عقبات يف التوظيف ،مبا يف ذلك التوجيه
املهني وإنشاء السرية الذاتية والبحث عن وظيفة واإلعداد إلجراء املقابالت.

• •http://www.focuspoints.org
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Gabriel House
	•https://ccdenver.org/gabriel-house

•شبكة من أبناء األبريشية واملتطوعني ملساعدة األرس باملواد املختلفة مثل الحفاضات واملناديل واألغذية البديلة عن األلبان
واملالبس واألطعمة ،باإلضافة إىل اإلحالة إىل املجتمع املحيل من أجل الحصول عىل برامج أرسية .تشمل أماكن دنفر ما ييل:
Centro San Juan Diego Gabriel House
2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205
720-450-0788
St. Francis de Sales Gabriel House
301 S. Grant St.
Denver, CO 80209
720-325-3071
Annunciation Gabriel House
3621 Humboldt St.
Denver, CO 80205
720-810-3282
Holy Family Gabriel House
4380 Utica St.
Denver, CO 80212
720-788-1082
Denver Gabriel House
1341 Oneida St.
Denver, CO 80220
303-377-1577
All Saints Gabriel House
2559 S. Federal Blvd.
Denver, CO 80219
720-325-4338

Gathering Place
•العنوان 1535 High St. Denver, CO 80218:
•الهاتف303-321-4198 :

•خدمة ترك األطفال يف مركز رعاية األطفال للنساء وأطفالهن الذين يعانون من الترشد .كام يوفر أيضاً املوارد واإلحاالت
للتشجيع عىل اإلكتفاء الذايت .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية

	•http://www.tgpdenver.org
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Metro Denver Bright by Three
•العنوان 3605 Martin Luther Kind Blvd., Denver, CO 80206:
•الهاتف303-321-4198 :

•املواد التعليمية والدعم لآلباء واألمهات ،وتغطي منو الطفل من مرحلة ما قبل الوالدة إىل  3سنوات من العمر .دعوة أو
زيارة املوقع اإللكرتوين لطلب زيارة املنزل .موظفون الناطقة باللغة اإلسبانية متاحة

	•http://brightbythree.org

Mi Casa Resource Center
•العنوان360 Acoma St., Denver, CO 80223 :
•الهاتف303-573-1302 :

•تقدم الخدمات يف ثالث أماكن منها فصول مراكز اختبار شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDوفصول تعلم اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ( ،)ESLواملساعدة للحصول عىل عمل وتقديم األمسيات القانونية ودورات ريادة األعامل والقروض
التجارية والتدريب عىل التطوير املهني ،فضالً عن تقديم الخدمات املالية األخرى وورشات العمل األرسية وفصول تعليم
مبادئ الكمبيوتر األساسية مزدوجة اللغة.

• •http://www.micasaresourcecenter.org

Muslim Family Services of Colorado
•العنوانP.O. Box 201645, Denver, CO 80220 :
•الهاتف303-755-5228 :

•الدفاع عن املهاجرين والالجئني وضحايا الجرائم ودعمهم .تتضمن خدمات الدعم الدفاع عن الضحايا واالستشارات
الرسيرية ومجموعات الدعم وخدمات الطوارئ .كام يقدم دورات يف اللغة اإلنجليزية واإلعداد الجتياز اختبارات تطوير
التعليم العام ( )GEDودورات يف كيفية تربية األبناء والتوعية املالية.

• •http://mfscolorado.org

Scholars Unlimited
•العنوان3401 Quebec St., Ste. 5010., Denver, CO 80207 :
•الهاتف303-355-0290 :

• برامج تدريس وبرامج صيفية بعد العطلة املدرسية لألطفال ذوي الدخل املنخفض الذين يواجهون تحديات أكادميية.
يتضمن التي تركز عىل محو األمية و STEMتعزيز تقدم .الربيد اإللكرتوين.

	•http://www.scholarsunlimited.org

Servicios de la Raza
•العنوان3131 W. 14th Ave., Denver, CO 80204 :
•springالهاتف303-458-5851 :

•تقديم خدمات الطوارئ األساسية مثل املساعدة يف الحصول عىل عمل وإيجاد سكن وتقديم خدمات الصحة العقلبة،
ومساعدة ضحايا العنف املنزيل ،وتقديم الربامج الشبابية وإدارة الحالة ،وتقديم املساعدة يف الحصول عىل الخدمات العامة
وتعبئة االستامرات .متوفر طاقم عمل يتحدث اللغة األسبانية.

• •http://serviciosdelaraza.org
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Sun Valley Kitchen and Community Center
•العنوان1260 Decatur St., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-862-8368 :

•يقدم مناسبات مجتمعية وإمكانية الحصول عىل الطعام وفرص توظيف لسكان حي ”صن فايل“ .يشمل دورات تعليم
الطهي للشباب وكذلك الفنون واملوسيقى وتنظيم برامج الرقص والدروس الخصوصية بعد املدرسة وبرنام ًجا للمنح
الدراسية.

• •https://feedingsunvalley.com
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توظيف
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
9to5 National Association of Working Women
•عنوان1634 Downing St., Unit A, Denver, CO 80218 :
•الهاتف303-628-0925 :
National Job Survival Hotline: 1-800-522-0935

•خط ساخن للمساعدة يف مواضيع العمل مع معلومات وإحاالت متعلقة بحقوق العامل ويف التعامل مع النزاعات يف
العمل ،مع الرتكيز عىل دعم النساء العامالت .يقدم التدريب عىل مواضيع متعلقة التحرش الجنيس والتمييز .املوقع وقامئة
املوارد متاحني باللغة األسبانية.

	•http://9to5.org/local-chapters/9to5-colorado

)Adult Learning Center (Adams County School District 14
•الهاتف303-853-5571 :

•يوفر دورات وخدمات لألشخاص من سن  17سنة فام فوق .كام يوفر برنامج مسارات املساعدة املهنية ،وهو برنامج
للتدريب عىل الوظائف ملساعدة األشخاص عىل أن يكونوا مساعدين مهنيني يف مجال التعليم يف املدارس ،مبا يف ذلك
االستعداد لتقييم  WorkKeysواملساعدة عىل إيجاد وظائف والدعم فيام يتعلق بالسري الذاتية واملقابالت وبرنامج تعلم
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (.)ESL

	•http://www.adams14.org

Bayaud Enterprises
•عنوان333 W. Bayaud Ave., Denver, CO 80223 :
•الهاتف303-830-6855 :

•يوفر خدمات وظيفية مبا فيها املساعدة عىل تقييم املهارات والخربات وفرص العمل املؤقتة والتدريب عىل أجهزة
الكمبيوتر وخدمة العمالء واملساعدة عىل البحث عن وظائف والدعم أثناء التوظيف .كام يوفر خدمات فردية ومجتمعية
أخرى.

	•http://www.bayaudenterprises.org

El Centro Humanitario
•عنوان2260 California St., Denver, CO 80205 :
•الهاتف303-292-4115 :

•منظمة قامئة عىل العضوية معنية بالعاملة اليومية والعامل املحليني لتقديم املساعدات الخاصة بالتعيني ،وتطوير القوى
العاملة ،والربامج التعليمية ،ودوائر رسقة األجور ،وبرنامج خاص بالسيدات .يستطيع األعضاء االستمتاع مبطبخ املجتمع
املحيل بوسط املدينة ومعمل الكمبيوتر وتأجري الخزانات واألدوات .يتحدث طاقم العامل اللغتني اإلنجليزية واألسبانية.

	•http://www.centrohumanitario.org
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Focus Points Family Resource Center
•العنوان2501 E. 48th Ave. Denver, CO 80216 :
•الهاتف303-292-0770 :

•برامج ودورات مكثفة للبالغني واألطفال والعائالت .تتضمن الدورات برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ()ESL
وتطوير التعليم العام (( )GEDباللغتني اإلنجليزية واإلسبانية) والتعليم األسايس للكبار والتعليم يف مرحلة الطفولة

املبكرة والتوظيف وكيفية تربية األبناء وغري ذلك الكثري .دعم األشخاص الذين يواجهون عقبات يف التوظيف ،مبا يف ذلك
التوجيه املهني وإنشاء السرية الذاتية والبحث عن وظيفة واإلعداد إلجراء املقابالت.

	•http://www.focuspoints.org

Mi Casa Resource Center
•العنوان360 Acoma St., Denver, CO 80223 :
•الهاتف303-573-1302 :

•تقدم الخدمات يف ثالث أماكن منها فصول مراكز اختبار شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDوفصول تعلم اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ( ،)ESLواملساعدة للحصول عىل عمل وتقديم األمسيات القانونية ودورات ريادة األعامل والقروض
التجارية والتدريب عىل التطوير املهني ،فضالً عن تقديم الخدمات املالية األخرى وورشات العمل األرسية وفصول تعليم
مبادئ الكمبيوتر األساسية مزدوجة اللغة.

• •http://www.micasaresourcecenter.org

)Occupational Safety and Health Administration (OSHA
•العنوان1391 Speer Blvd., Ste. 210, Denver, Colorado 80204 :
•الهاتف303-844-5285 :
•الهاتف( 1-800-321-OSHA (6742( :بعد ساعات العمل)

•تساعد يف مخاوف املتعلقة بالسالمة ،التمييز ،التحرش ،أو أي القضايا األمنية األخرى يف مواقع
•العمل .من املهم اإلبالغ عن املشاكل والحوادث يف أرسع وقت ممكن من أجل التح ّرك يف عملية التفتيش والتأكد من أن
العامل محميني .عىل العامل أيضاً توثيق الحوادث بالتفصيل

	•https://www.osha.gov

Servicios de la Raza
•العنوان3131 W. 14th Ave., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-458-5851 :

•تقديم خدمات الطوارئ األساسية مثل املساعدة يف الحصول عىل عمل وإيجاد سكن وتقديم خدمات الصحة العقلبة،
ومساعدة ضحايا العنف املنزيل ،وتقديم الربامج الشبابية وإدارة الحالة ،وتقديم املساعدة يف الحصول عىل الخدمات العامة
وتعبئة االستامرات .متوفر طاقم عمل يتحدث اللغة األسبانية.

• •http://serviciosdelaraza.org

Spring Institute for Intercultural Learning
•العنوان1373 Grant St., Denver, CO 80203 :
•الهاتف303-863-0188 :
•يوفر دورات تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLوتطوير التعليم العام ( )GEDوالتدريب قبل التوظيف وورش

عمل التنوع الثقايف .يوفر خدمات التطوير املهني ،مبا يف ذلك تدريب املرتجمني الفوريني يف املجال الطبي وبرنامج
” Colorado Welcome Backمرحبًا بك يف كولورادو“ ،وهو برنامج يساعد عىل العودة إىل مامرسة مهن الرعاية
الصحية ،وخدمات مقهى  .The Spring Cafeكام يوفر برنامج مسارات املساعدة املهنية لالجئني والحاصلني عىل
تأشرية الهجرة الخاصة ( )SIVsوطالبي اللجوء.
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Sun Valley Kitchen and Community Center
•العنوان1260 Decatur St., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-862-8368 :

•يقدم مناسبات مجتمعية وإمكانية الحصول عىل الطعام وفرص توظيف لسكان حي “صن فايل” .يشمل دورات تعليم
الطهي للشباب وكذلك الفنون واملوسيقى وتنظيم برامج الرقص والدروس الخصوصية بعد املدرسة وبرنام ًجا للمنح
الدراسية.

• •https://feedingsunvalley.com

Towards Justice
•العنوان1535 High Street, Ste. 300, Denver, Colorado 80218 :
•الهاتف720-441-2236 :

•توصيل العامل باملوارد والخدمات القانونية مثل املحامني الخصوصيني والخدمات القانونية املجانية ومنخفضة التكلفة
والوكاالت الحكومية للدفاع عن العامل ضد االستغالل واألجور غري العادلة ورسقة األجور.

	•http://www.towardsjustice.org
Unite Here

•فروع كولورادو5303 E. Evans Ave., Ste. 302, Denver, CO 80222 :
•الهاتف303-759-5458 :

•التمثيل النقايب للعامل يف الخدمات الفندقية واملطاعم واملطارات والغسيل الصناعي .كام يقدم أيضاً املعلومات حول
حقوق العامل ،تشكيل نقابة )إتحاد( وإتخاذ إجراءات سياسية .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

	•http://www.unitehere.org

)Work Options for Women (WOW
•العنوان1200 Federal Blvd., Denver, CO 80204 :
•الهاتف720-944-1920 :
•الخط املتناول720-944-3393 :

•التدريب املهني ،املهارات الحياتية وإدارة الحالة للنساء ذوات الدخل املتدين والاليت يتلقني املساعدة املؤقتة لألرس املحتاجة
( .)TANFيجب أن يزيد عمر املشرتكني عىل  18عاماً وأن يكونوا قادرين عىل العمل بشكل قانوين يف الواليات املتحدة،
وقادرين عىل العمل  40ساعة يف األسبوع وأن يبتعدوا عن تعاطي املدمنات ملدة  90يوماً عىل األقل.

	•http://www.workoptions.org
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)Workforce Centers (Office of Economic Development, City and County of Denver
•برجاء االتصال عىل  720-865-4800للتحقق من استحقاقك للتمتع بهذه الربامج.

•خدمات البحث عن العمل ودروس يف الحاسوب .تتطلب بعض الربامج وثائق مواطنة (الجنسية) أو وضع الالجئ.

	•https://www.denvergov.org/Maps/map/workforcecenters
Denver Workforce Center at Montbello
• •4685 Peoria St., Ste. 251
Denver, CO 80239
• •303-376-2201
Denver Workforce Center at Westside
• •1200 Federal Blvd.
Denver, CO 80204
•720-930-1615
Denver Workforce Center at Eastside
• •3815 Steele St.
Denver, CO 80205
•720-924-3666
Denver Workforce Center at DIA
• •8400 Peña Blvd
Denver, CO 80249
• •303-342-2590

الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
Asian Pacific Development Center
•العنوان1537 Alton St. Aurora, CO 80010 :
•الهاتف303-923-2920 :

•خدمات صحية مالمئة ثقافياً ،إستشارة الصحة النفسية )العقلية( ،برامج للشباب املعرضني للخطر ،ومساعدة الضحايا.
تقديم خدمات أخرى مثل دورة تحضريية المتحان الحصول عىل الجنسية والتأهيل للعمل وتعليم الكبار وتعلم اللغة
اإلنجليزية ،باإلضافة إىل خدمات الرتجمة والرتجمة باإلشارة.

	•http://apdc.org
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صحة
Centro San Juan Diego
•العنوان2830 Lawrence St., Denver, CO 80205 :
•الهاتف303-295-9470 :

•الهاتفBienestar Family Services: 303-297-8696 :

•خدمات مكثفة للتثقيف الصحي وتعليم البالغني  ،كام يساعد يف أمور اإلسكان والرضائب وتقديم املشورة القانونية
والتقديم عىل الجنسية وتعلم اإلنكليزية كلغة ثانية ) (ESLو يف الحصول عىل شهادة تطوير التعليم العام ) (GEDويف
مهارات الحاسوب .يوفر الدعم واملساعدة للمهاجرين الجدد .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

• •http://www.centrosanjuandiego.org

Clínica Tepeyac
•العنوان5075 Lincoln St. Denver, CO 80216 :
•الهاتف303-583-0150 :

• الخدمات الطبية لألفراد واألرس برصف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة أو التأمني ،مثل الفحوصات الجسدية
والتطعيامت وفحوصات الرسطان والصحة العقلية .يجب حجز موعد لفحصك؛ فال تتوفر الخدمات الفورية غري املسبوقة
بحجز .يتحدث طاقم العمل اللغة األسبانية.

	•http://www.clinicatepeyac.org

)Colorado Organization for Latina Opportunity & Reproductive Rights (COLOR
•صندوق الربيدP.O. Box 40991 Denver, CO 80219 :
•الهاتف303-393-0382 :

•التعليم والتثقيف املركز عىل الحقوق اإلنجابية والدفاع عن املرأة الالتينية وأرسهم.

	•http://www.colorlatina.org
Colorado PEAK

•تطبيق عرب اإلنرتنت وعملية فحص للحصول عىل املنافع العامة يف كولورادو ( .)Coloradoويتضمن هذا برامج للمنافع
من أجل الحصول عىل املساعدات النقدية والغذاء والرعاية الصحية ورعاية األطفال وذوي اإلعاقة.

	•https://coloradopeak.secure.force.com/ABTPK
Jewish Family Services
•عنوان3201 S. Tamarac Dr., Denver, CO 80231 :
•الهاتف303-597-5000 :
•الخط الساخن للمساعدة يف حاالت الطوارئ720-248-4716 :

•تقديم استشارات املرىض الخارجيني (ليس عند تدخل إدارة األزمات؛ وال تتوفر خدمة الرتجمة) ،والخدمات التموينية
واملساعدة يف استخدام املنافع ،فضالً عن مساعدة بسيطة يف األعامل املنزلية للمسنني .يرجى االتصال للحصول عىل مزيد
من املعلومات.

	•http://jewishfamilyservice.org
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Mental Health Center of Denver
303-504-7900 :•الهاتف

 كام قد تعمل مواقع مختلفة.•خدمات الصحة العقلية يف املجتمع ومجموعات الدعم وخدمات االستشارة للبالغني واألطفال
.عىل تقديم املساعدة للتخلص من إدمان العقاقري وتقديم الغذاء واإلسكان وتوفري أماكن عامة ودورات وخدمات لألطفال
. يتم تقديم الخدمات برصف النظر عن وضع الهجرة.اتصل بالرقم الرئييس أعاله للبدء

http://mhcd.org•	

Recovery Center - Adult Recovery Services
4455 E 12th Ave.
Denver, CO 50220
303-504-7700
Dahlia Campus for Health & Well-Being
3401 Eudora St.
Denver, CO 80207
303-300-6333
Emerson St. for Teens and Young Adults
1610 N. Emerson St.
Denver, CO 80218
303-504-3988
Wellshire Behavioral Services
4141 E. Dickenson Pl.
Denver, CO 80222
303-504-6565
Child and Family Services at North Federal
1405 Federal Blvd.
Denver, CO 80204
303-504-1500
El Centro de las Familias
75 Meade St.
Denver, CO 80219
303-504-1500
303-504-7900 :اللغة اإلنجليزية
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303-512-8812 :اللغة اإلسبانية

Muslim Family Services of Colorado
•العنوانP.O. Box 201645, Denver, CO 80220 :
•الهاتف303-755-5228 :

•الدفاع عن املهاجرين والالجئني وضحايا الجرائم ودعمهم .تتضمن خدمات الدعم الدفاع عن الضحايا واالستشارات
الرسيرية ومجموعات الدعم وخدمات الطوارئ .كام يقدم دورات يف اللغة اإلنجليزية واإلعداد الجتياز اختبارات تطوير
التعليم العام ( )GEDودورات يف كيفية تربية األبناء والتوعية املالية

• •http://mfscolorado.org
One Colorado

•العنوان1490 Lafayette St., Ste. 304, Denver, CO 80218 :
•الهاتف303-396-6170 :
•يعمل يف رشاكة مع تحالف حقوق املهاجرين يف كولورادو ( )Colorado Immigrant Rights Coalitionلتوفري

املعلومات واإلحاالت لألفراد املثليني واألرس التي لديها مخاوف من الهجرة والرتحيل .كام يوفر أيضاً املساعدة ملجتمع
املثليني ككل يف مواضيع تتضمن التمييز يف العمل والسكن واملساعدة يف الحصول عىل عناية صحية وغريها.

• •http://www.one-colorado.org

Planned Parenthood of the Rocky Mountains
•1-800-230-7526

•خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية للرجال والنساء  ،مبا يف ذلك تحديد النسل  ،فحوص الفحص  ،فحص الرسطان  ،األمراض
املنقولة باالتصال الجنيس وفحص فريوس نقص املناعة البرشية وعالجه  ،تعليم املثليني  ،وخدمات اإلجهاض .بأسعار
معقولة ورسية.

	•https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-rocky-mountains
Denver Central
921 E. 14th Ave.
Denver, CO 80218
303-832-5069
Glendale
6310 E. Exposition Ave.
Denver, CO 80224
303-320-1630
Stapleton
7155 E. 38th Ave.
Denver, CO 80207
303-321-2458
Southwest Health Center
1400 S. Wadsworth Blvd.
Lakewood, CO 80232
303-988-3821
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Arvada
7735 Wadsworth Blvd.
Arvada, CO 80003
303-425-6624
Aurora
1284 S. Abilene St.
Aurora, CO 80012
303-671-7526
Littleton
131 W. County Line Rd.
Littleton, CO 80219
303-798-0963
Plaza Aztlan : Promotoras Locations
•اتصل للموعد303-446-8800 :

•يرجى االتصال لتنسيق موعد موقف السيارات يف الخلف خدمات صحية تتضمن ندوات العافية النفسية ،إستشارات
صحية ،إدارة الحالة لألفراد املصابني بنقص املناعة املكتسب ،إختبارات األمراض املنقولة جنسياً ،إدارة داء السكرى،
ومجموعات دعم وموارد ملدمني املخدرات .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

	•http://www.plazaaztlan.com

Althea Center for Engaged Spirituality:
1400 Williams St
Denver, CO 80218
College View & Denver Inner City Parish:
2525 S. Decatur St.
Denver, CO 80219
Colorado Anti-Violence Program:
4130 Tejon St.
Denver, CO 80223
303-321-2458
Servicios de la Raza
•العنوان3131 W. 14th Ave., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-458-5851 :

•تقديم خدمات الطوارئ األساسية مثل املساعدة يف الحصول عىل عمل وإيجاد سكن وتقديم خدمات الصحة العقلبة،
ومساعدة ضحايا العنف املنزيل ،وتقديم الربامج الشبابية وإدارة الحالة ،وتقديم املساعدة يف الحصول عىل الخدمات العامة
وتعبئة االستامرات .متوفر طاقم عمل يتحدث اللغة األسبانية.

• •http://serviciosdelaraza.org
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السكان
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
Brothers Redevelopment
•العنوان2250 Eaton St., Garden Level, Edgewater, CO 80214 :
•الهاتف1-844-926-6632 :

•يوفر استشارات لإلسكان وتوعية مشرتي املنازل عرب اإلنرتنت واستشارات الرهن العقاري مل َن هم عرضة لخطر التأخر عن
السداد .يوفر إعادة التأهيل يف املنازل وتعديلها لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،فضالً عن الخدمات األخرى .كام يشغّل
 ،Colorado Housing Connectsوهو خط ساخن وموقع ويب يوفر التوجيهات واملوارد للمستأجرين وأصحاب
املنازل.

	•https://brothersredevelopment.org

Centro San Juan Diego
•العنوان2830 Lawrence St., Denver, CO 80205 :
•الهاتف303-295-9470 :

•الهاتفBienestar Family Services: 303-297-8696 :

•خدمات مكثفة للتثقيف الصحي وتعليم البالغني  ،كام يساعد يف أمور اإلسكان والرضائب وتقديم املشورة القانونية
والتقديم عىل الجنسية وتعلم اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLو يف الحصول عىل شهادة تطوير التعليم العام ( )GEDويف
مهارات الحاسوب .يوفر الدعم واملساعدة للمهاجرين الجدد .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

• •http://www.centrosanjuandiego.org

)Colorado Housing Assistance Corporation (CHAC
•العنوان670 Santa Fe Drive, Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-572-9445 :

•يوفر التوعية واالستشارات ملن يشرتون منزالً للمرة األوىل وأصحاب املنازل الحاليني ممن يطلبون املساعدة عىل إعادة
التمويل أو يواجهون صعوبة يف دفع فروض الرهن العقاري .كام يوفر قروضً ا ملن يشرتون منزالً للمرة األوىل من منخفيض
ومتوسطي الدخل.

	•http://chaconline.org

)Colorado Housing Finance Authority (CHFA
•العنوان1981 Blake St., Denver, CO 80202 :
•الهاتف1-800-877-2432 :
	•https://chfainfo.com
Colorado Housing Search
•1-877-428-8844

•موارد إعادة الدخول ومشرتي املنازل مبا يف ذلك التعليم املايل والروابط الخاصة بالخدمات االجتامعية األخرى والعمل
والنقل.

	•http://www.coloradohousingsearch.com
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Del Norte Neighborhood Development Corporation
• •3275 W. 14th Ave., Ste. #202, Denver, CO 80204
• •303-477-4774

•إستشارة و قروض مساعدة للدفعة األوىل ملشرتي املنزل للمرة األوىل ،برامج تجنب حبس الرهن ،محو أمية مالية ،ودروس
ملشرتي املنازل .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

	•http://www.delnortendc.org

Denver Office of Economic Development

•معلومات للمستأجرين وأصحاب املنازل و َمن يعانون من الترشد .اتصل بالرقم  311أو راجع صفحة الويب للحصول
عىل مساعدة ملنع اإلخالء من السكن واملساعدة عىل دفع اإليجار أو فواتري املرافق والعثور عىل مسكن بأسعار معقولة
واملشكالت املتعلقة بالصحة والسالمة ومعلومات عن توفري املأوى والحصول عىل الغذاء.

	•https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/housing-information.html
Energy Outreach Colorado
• •225 E. 16th Ave., Ste. 200, Denver, CO 80203
• •303-825-8750

•إحاالت إىل وكاالت مساعدات الطاقة والكهرباء واملساعدة يف اإلجابة عن األسئلة من قبل مساعدة الطاقة ملنخفيض الدخل
) .(Income Energy Assistance) (LEAPيتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

	•http://www.energyoutreach.org
Housing Authorities

•تساعد هيئات اإلسكان يف املقاطعة عن طريق توفري مسكن بتكلفة يسرية وإدارة برنامج قسائم اختيار السكن الفيدرايل.
ويقدم بعضها التمويل لعمليات ترميم املساكن واملساعدة يف تحمل تكاليف املرافق والتوعية واالستشارات املتعلقة
باملسكن وغريها من وسائل الدعم .اتصل بهيئة اإلسكان املحلية لديك ملزيد من املعلومات

Aurora Housing Authority
•العنوان2280 S. Xanadu Way, Aurora, CO 80014 :
•الهاتف720-251-2100 :
	•https://aurorahousing.org
Arapahoe County Housing and Community Development
•العنوان1690 W. Littleton Blvd., Ste. 300, Littleton, CO 80120 :
•الهاتف303-738-8040 :
	•https://www.arapahoegov.com/329/Housing-and-Community-Development
Denver Housing Authority
•العنوان777 Grant St., Denver, CO 80203 :
•الهاتف720-932-3000 :
	•http://www.denverhousing.org
Jefferson County Housing Authority
•العنوان7940 West 45th Ave., Wheat Ridge, CO 80033 :
•الهاتف303-422-8600 :
	•https://www.jcha.org
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)Metro West Housing Solutions (Lakewood Housing Authority
•العنوان575 Union Blvd., Ste 100, Lakewood, CO 80228 :
•الهاتف303-987-7580 :
	•https://www.mwhsolutions.org
)Unison Housing Partners (Adams County Housing Authority
•العنوان3033 W. 71st Ave., Ste. 1000, Westminster, CO 80030 :
•الهاتف303-227-2075 :
	•https://unisonhp.org
Jewish Family Services
•عنوان3201 S. Tamarac Dr., Denver, CO 80231 :
•الهاتف303-597-5000 :
•الخط الساخن للمساعدة يف حاالت الطوارئ720-248-4716 :

•تقديم استشارات املرىض الخارجيني (ليس عند تدخل إدارة األزمات؛ وال تتوفر خدمة الرتجمة) ،والخدمات التموينية
واملساعدة يف استخدام املنافع ،فضالً عن مساعدة بسيطة يف األعامل املنزلية للمسنني .يرجى االتصال للحصول عىل مزيد
من املعلومات.

	•http://jewishfamilyservice.org

Neighborhood Assistance Corporation of America (NACA) Denver
•العنوان14707 E. 2nd Ave., Ste. 110, Aurora, CO 80011 :
•الهاتف303-694-5437 :

•يوفر برنام ًجا لتوعية مشرتي املنازل والرشاء من أجل األفراد منخفيض ومتوسطي الدخل .يساعد عىل تقديم التمويل
ملشرتي املنازل ممن تعرضوا للتمييز و َمن ليس لديهم رصيد ائتامين متميز أو مدخرات كبرية .كام يشغّل برنامج حفظ
املنزل  Home Saveملساعدة األشخاص عىل مواجهة حبس الرهن :اتصال1-800-401-6222 :

	•https://www.naca.com

Servicios de la Raza
•العنوان3131 W. 14th Ave., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-458-5851 :

•تقديم خدمات الطوارئ األساسية مثل املساعدة يف الحصول عىل عمل وإيجاد سكن وتقديم خدمات الصحة العقلبة،
ومساعدة ضحايا العنف املنزيل ،وتقديم الربامج الشبابية وإدارة الحالة ،وتقديم املساعدة يف الحصول عىل الخدمات العامة
وتعبئة االستامرات .متوفر طاقم عمل يتحدث اللغة األسبانية.

• •http://serviciosdelaraza.org
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Southwest Improvement Council
•العنوان1000 S. Lowell Blvd., Denver, CO 80219 :
•الهاتف303-934-2181 :

•يوفر جلسات استشارة سكنية مجانية يف مجاالت االستشارات قبل الرشاء وبعده وإعادة التمويل واستشارات التأجري
والتدخل يف حبس الرهن .يتم عقد ورش عمل توعية مشرتي املنازل يوم السبت الثالث من كل شهر .يلزم التسجيل.

	•https://www.swic-denver.org

)U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD
•العنوان1670 Broadway, Denver, CO 80202 :
•الهاتف303-672-5440 :

•املوقع كامالً باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية ،برفقة معلومات حول رشاء منزل ،القرار ما بني اإليجار أو الرشاء ،قوانني اإلسكان
العادل ،املقرضني املوافق عليهم من قبل اإلسكان والتطرير الحرضي ( )HUDخدمات للمرشدين وغريها

	•http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/states/colorado/homeownership
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املساعدة القانونية والهجرة
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
مالحظة :يف حالة الحصول عىل استشارة قانونية يف مسائل تتعلق بالهجرة ،يجب التحقق من حصول الشخص الذي
يساعدك عىل ترخيص ملامرسة هذا العمل ،إذ ال يجوز ألي شخص تقديم املشورة القانونية إال إذا كان محامياً أو ممثالً
معتمداً يعمل لدى وكالة معتمدة من وزارة العدل.
Catholic Charities Immigration Services
• •6240 Smith Rd., Denver, CO 80216
•303-742-4971

•تقديم املساعدة القانونية للمهاجرين محدودي الدخل يف جميع أنحاء كولورادو ،مثل الدفاع عن الرتحيل والتجنس
واستخراج تأشرية لألرسة .تقديم أمسيات املساعدة القانونية والجلسات املجتمعية عن قانون الهجرة .قد تنطبق رسوم عىل
االستشارات القانونية.

	•http://www.ccdenver.org/immigration-services

The Center for Trauma and Resilience
•صندوق الربيدP.O. Box 18975, Denver, CO 80218 :
•الهاتف303-860-0660 :
•( - 24ساعه) خط اللغة االنكليزية 303-894-8000
•( - 24ساعه) خط اللغة االسبانية 303-718-8289
•القانونية  Mi Gente VAWAيوفر خدمات هجرة مجانية لضحايا العنف املنزيل واالعتداء الجنيس والتعايش مع
العنيفني واملطاردة .يتضمن ذلك املساعدة يف مع تأشريات  U-Visasوالتامسات قانون العنف ضد املرأة)VAWA(.

يوفر التدخل يف األزمات لضحايا الجرائم باإلضافة إىل إستشارات الصدمات ،إدارة الحالة ومجموعات الدعم ومنارصة
وإحالة ضحايا الجرائم .تهدف برامج محددة تجاه األطفال والعائالت وكبار السن.التكلفة تبلغ  $200لتأشرية U visa
أو إلجراء

• •http://www.traumahealth.org

Centro San Juan Diego Legal Night
• •2830 Lawrence St., Denver, CO 80205
• •(303) 295-9470

•تقام األمسية القانونية يف أول وثالث أربعاء من كل شهر من الساعة  5:30حتى  7:00مسا ًء .ال يلزم تحديد موعد.

	•http://centrosanjuandiego.org/legal-night

Colorado African Organization
•العنوان6795 E. Tennessee Ave., Ste. 250, Denver, CO 80224 :
•الهاتف303-953-7060 :

•يوفر خدمات قانونية منخفضة لالجئني والقادمني ،مبا يف ذلك تعديل وضع والتجنس ،واستبدال البطاقة الخرضاء ،ووثائق
سفر الالجئني ،وتفويض عمل ،الخدمات االجتامعية اخرى واملشاورات.

• •http://www.caoden.org/our-solution
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Colorado ID Project

•يساعد األشخاص منخفيض الدخل وذوي اإلعاقة واملرشدين وكبار السن ممن يسعون إىل توثيق هويتهم ووضعهم
كمهاجرين أو مواطنني من أجل الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية واملنافع العامة واملسكن واملواصالت والتوظيف
وضامن حقوق اإلنسان األساسية األخرى .يتم استقبال العمالء الجدد صباح كل أربعاء الساعة  8:30صبا ًحا يف مكتب
الخدمات القانونية يف كولورادو.

• •https://coloradoidproject.wordpress.com
Colorado Law Project

• إتاحة بوابة إلكرتونية لتقديم املعلومات بشأن الخدمات القانونية منخفضة التكلفة واملجانية ،والنداوات القانونية
ودليل إجراء بحث عن مواضيع مثل كيفية العثور عىل أحد املحامني وحضانة األطفال والنزاعات التي تنشأ بني املالك
واملستأجرين وحقوق الضحايا.

	•http://www.law.du.edu/index.php/the-colorado-law-project
Colorado Legal Services
• •1905 Sherman St., Ste. 400
Denver, CO 80203
•303-837-1313

•خدمات قانونية لألفراد منخفيض الدخل حول املسائل املدنية ومن ضمنها العنف املنزيل ،قضايا إسكان ،وفوائد عامة .كام
يقدم أيضاً تدريب إعرف حقوقك “ .”know your rightsيتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

	•http://www.coloradolegalservices.org

Colorado Legal Services: Migrant Farm Worker Division
• •1905 Sherman St., Ste. 400, Denver, CO 80203
•303-866-9366

•يوفر التعليم والدفاع عن والتمثيل القانوين لعاميل الحقول الزراعية يف كولورادو .يركز هذا القسم عىل األجور والعقود
وظروف العمل والحقوق املدنية والهجرة.

	•http://www.coloradofarmworkers.org

)Justice and Mercy Legal Aid Clinic (JAMLAC
Mile High Ministries
• •913 N. Wyandot St., Denver, CO 80204
•هاتف303-839-1008 :

•تقديم خدمات مساعدة الضحايا والحصول عىل استشارة قانونية باألماكن املخصصة يف جميع أنحاء دنفر بشأن مواضيع
مثل الطالق وحضانة األطفال والهجرة واإلفالس.

	•http://www.jamlac.org/services
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Lutheran Family Services Rocky Mountains - Immigration Legal Services
• •1600 Downing St., Ste. 600, Denver, CO 80218
•Toll-free: 1-877-372-1264
• •(303) 980-5400

• تقديم الخدمات القانونية لالجئني وطالبي اللجوء مثل املساعدة يف الحصول عىل حالة مقيم دائم وترصيح عمل
واستخراج التأشريات .وتقدم أيضاً املساعدة للمهاجرين من أجل التجنس ملن تتوفر فيهم رشوط االستحقاق فقط ،باإلضافة
إىل تقديم خدمات إعادة توطني الالجئني وإدارة الحالة.

	•http://www.lfsco.org

Littleton Immigrant Resource Center
• •Bemis Public Library, 6014 S. Datura St., Littleton, CO 80120
•303-795-3968

•تقدم فحص األهلية واملساعدة تطبيق التجنس .كام يقدم تعليم املواطنة ،والدروس الخصوصية االنجليزية ومركز املوارد.

	•http://www.littletongov.org/city-services/immigrant-resources-center
Mi Casa Resource Center Legal Clinic
• •345 S. Grove St., Denver, CO 80219
• •(303) 573-1302

•تقام أمسية قانونية يف الثالثاء الثاين من كل شهر من الساعة  6:00حتى  8:00مسا ًء .يجب االتصال أو الدخول عرب اإلنرتنت
لحجز موعد.

	•http://www.micasaresourcecenter.org/supportive-services/legal-night
Mil Mujeres Legal Services
• •5350 Leetsdale Dr., Ste. G-150, Denver, CO 80246
• •720-445-9891

•تقديم خدمات قنونية للهجرة لذوي الدخل املنخفض يف املجتمع االتيني ،وتخصصت يف فوائد الهجرة للناجيات من جرائم
العنف يف الواليات املتحدة .كام يوفر التمثيل يف التقدم للحصول عىل والسائل املتعلقة -Uتأشريات -TتأشرياتVAWA ،
الذايت االلتامسات والعمل املؤجلة للقادمني الطفولة ( .)DACAاستشارة مجانية عن طريق التعيني.

	•http://www.milmujeres.org
One Colorado

•العنوان1490 Lafayette St., Ste. 304, Denver, CO 80218 :
•الهاتف303-396-6170 :
•يعمل يف رشاكة مع تحالف حقوق املهاجرين يف كولورادو ( )Colorado Immigrant Rights Coalitionلتوفري

املعلومات واإلحاالت لألفراد املثليني واألرس التي لديها مخاوف من الهجرة والرتحيل .كام يوفر أيضاً املساعدة ملجتمع
املثليني ككل يف مواضيع تتضمن التمييز يف العمل والسكن واملساعدة يف الحصول عىل عناية صحية وغريها.

• •http://www.one-colorado.org
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)Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN
• •3489 W. 72nd Ave., Ste. 211, Westminster, CO 80030
•303-433-2812

• 303-866-9308خدمة هجرة قانونية مجانية لألفراد يف حجز املهاجرين وأطفالهم .يقدم عروض أعرف حقوقك
“ ”know your rightsويساعد يف تنسيق التمثيل القانوين لهذه الفئة .يتوفر طاقم ناطق باللغة اإلسبانية.

	•http://www.rmian.org

Servicios de la Raza
•العنوان3131 W. 14th Ave., Denver, CO 80204 :
•الهاتف303-458-5851 :

•تقديم خدمات الطوارئ األساسية مثل املساعدة يف الحصول عىل عمل وإيجاد سكن وتقديم خدمات الصحة العقلبة،
ومساعدة ضحايا العنف املنزيل ،وتقديم الربامج الشبابية وإدارة الحالة ،وتقديم املساعدة يف الحصول عىل الخدمات العامة
وتعبئة االستامرات .متوفر طاقم عمل يتحدث اللغة األسبانية.

• •http://serviciosdelaraza.org

)United States Citizenship and Immigration Services (USCIS

•مكتب دنفر امليداين:

12484 E. Weaver Pl.
Centennial, CO 80111
•National Customer Service Center (NCSC): 800-375-5283
• NCSC TDDلضعاف السمع1-800-767-1833 :

•مصدر عىل شبكة اإلنرتنت للحصول عىل املعلومات حول الهجرة والجنسية مبا يف ذلك االستامرات والتعليامت ،االختبارات
ومواد الدراسة لكل من املهاجرين ومقدمي الخدمات .استعمل  InfoPassلتحديد موعد يف املكتب اإلقليمي ،ال تتوفر
الخدمة ألحد بدون موعد.

	•http://www.uscis.gov
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ترجمة والرتجمة الفورية
الرجاء مراجعة قسم الخطوط الساخنة لألزمات واإلحاالت قبل الرجوع إىل األجزاء األخرى من الدليل.
حيث يتم رسد العديد من املوارد املهمة يف هذا القسم فقط.
)Interpreter Network of Colorado (INoC
• •1373 Grant St., Denver, CO 80203
• •303-831-4151
1-888-499-7996

•خدمات ترجمة فورية وترجمة من قبل متخصصني متدربني ومعتمدين .متثل أكرث من  80لغة .يرجى االتصال للحصول
عىل التكاليف والجدولة.

• •http://www.interpreternetwork.org

Colorado Association of Professional Interpreters
•P.O. Box 40664, Denver, CO 80204

•توفر دليالً للمرتجمني الفوريني يف الوالية.

•

•http://coloradointerpreters.org

Colorado Language Connection with Asian Pacific Development Center
• •1537 Alton St., Aurora, CO 80010
• •)303-923-2945 (Office
•لغة الرتجمة رسوم مقابل الخدمة وتفسري عرضت يف  80لغة متخصصة يف مجاالت الرعاية الصحية ،واألعامل التجارية،

والتعليم.

	•https://www.coloradolanguageconnection.org
Translation and Interpreting Center, Center for Trauma and Resilience Center
•خط اللغة االنكليزية 303-996-0976

•تقديم خدمات ترجمة وترجمة باإلشارة مجانية لضحايا الجرائم ،وخدمات أخرى بأجر لالحتياجات األخرى مثل االحتياجات
التجارية واحتياجات الرعاية الصحية .تقدم خدمات الرتجمة بأكرث من  40لغة مثل لغة اإلشارة األمريكية.

	•http://ticenterdenver.com
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 يرجى مراجعة، هي فصول املتاحة يف مواقع أخرى:مالحظة
.موقعه عىل االنرتنت ملواقع الطبقة املحدثة

جنوب غريب
)$$( Littleton Immigrant Resource Center
6014 S. Datura St.
Littleton, CO 80120
303-795-3968
http://www.littletongov.org/cityservices/immigrant-resources-center/
improve-your-english

 يجب أن ندعو لحجز مكان:مالحظة

شامل رشقي
Asian Pacific Development Center ($$)
1537 Alton St.
Aurora, CO 80010
303-923-2924
http://apdc.org
Centro San Juan Diego ($$$$)
2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205
303-295-9470
http://www.centrosanjuandiego.org
Community College of Aurora: Aurora
Language Center ($$$$)
Lowry Campus
710 Alton Way
Denver, CO 80230
303-340-7079
http://www.ccaurora.edu/esl
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حصص تعلم اللغة االنكليزية
تظهر االختصارات التاليه جميع مواقع املكتبات العامة
 استخدام هذه االختصارات لتحديد الفئة التي.يف دنفر
تقع بالقرب م
 يزجي االتصال باملنظمة.املوارد التالية ميكن ان تتغري
مبارشتا للحصول عىل مزيد من املعلومات حول
.التكاليف واملتطلبات وغرييها من التفاصيل
تكلفة الدرس
$1 - $25 = $
$26 - $50 = $$
$51 - $100 = $$$
$100  = أكرث من$$$$

متوسط
Colorado School of English ($$$$)
331 14th St
Denver, CO 80202
720-932-8900
http://www.englishamerica.com
Community College of Denver ($$$$)
800 Curtis Street
Denver, CO 80204
303-352-6805
http://www.ccd.edu
Emily Griffith Technical College ($$$$)
1860 Lincoln St.
Denver, CO 80204
720-423-4750
http://www.emilygriffith.edu/coloradoenglish-school
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Spring Institute ($$)
1373 Grant St.
Denver, CO 80203
303-863-1128
http://www.springinstitute.org

مراكز إختبار شهادة تطوير التعليم
) وفصولهاGED( العام
 يزجي االتصال باملنظمة.املوارد التالية ميكن ان تتغري
مبارشتا للحصول عىل مزيد من املعلومات حول
.التكاليف واملتطلبات وغرييها من التفاصيل
تكلفة الدرس
$1 - $25 = $
$26 - $50 = $$
$51 - $100 = $$$
$100  = أكرث من$$$$

متوسط
Community College of Denver Foundational Skills Institute ($$)
Auraria Campus | Confluence, 3rd Floor
800 Curtis Street, Denver, CO 80204
303-352-6805
https://www.ccd.edu/org/foundationalskills-institute

 والدعوة للحصول عىل، قد تقدم دروسا يف مواقع أخرى:مالحظة
.معلومات
Emily Griffith Technical College ($$$)
1860 Lincoln St.
Denver, CO 80203
720-423-4720
http://www.emilygriffith.edu/ged-classes
The Empowerment Program

)(خالية من التكلفة

Focus Points Family Resource Center ($$)
2501 E. 48th Ave.
Denver, CO 80216
303-292-0770
http://www.focuspoints.org

 يرجى مراجعة موقعه، هي فصول املتاحة يف مواقع أخرى:مالحظة
.عىل االنرتنت ملواقع الطبقة املحدثة
Adult Learning Center, Adams Count
School District ($$$)
303-853-5571
http://www.adams14.org

. مواقع متعددة:مالحظة

The Learning Center ($$)
8790 W. Colfax Ave., Ste. 109
Lakewood, CO 80215
303-922-4683
https://www.thelearningsource.org/
courses

. مواقع متعددة:مالحظة

جنوب رشقي
Colorado African Organization

)(خالية من التكلفة

6795 E. Tennessee Ave., Ste. 250
Denver, CO 80224
303-953-7060
http://www.caoden.org

. يجب أن تسجل يف شخص عىل العنوان املدرج:مالحظة
Muslim Family Services of Colorado
1532 Galena St. #390
Aurora, CO 80010
303-856-3247
http://mfscolorado.org

1600 York St. Ste. 201
Denver, CO 80206
303-320-1989
www.empowermentprogram.org
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 ويجب أن تكون، العمالء الحاليني فقط:مالحظة
. دعوة ملزيد من املعلومات. املتحولني جنسيا النساء/ املرأة

جنوب غريب

The Gathering Place

)(خالية من التكلفة

Arapahoe Community College Community
1535 High St.
Education ($$$$)
Denver, CO 80218
5900 S. Santa Fe Dr.
303-321-4198
Littleton, CO 80120
https://tgpdenver.org/what-we-do/
303-797-5722
programs-services.html
http://www.arapahoe.edu/community-  بالنسبة إىل السيدات واملتحولني جنسيا ممن يعانون من:ملحوظة
ً
education

شامل رشقي
Adult Learning Center: Adams County School
District 14 ($)
5291 E. 60th Ave.
Commerce City, CO 80022
303-289-4396
http://www.adams14.org/index.
php?ref=adult-education
Community College of Aurora ($$$)
Lowry Campus North Quad, Room 200
9202 E. Severn Place
Denver, CO 80230
303-340-7797
https://www.ccaurora.edu/gedpreparation-testing-information
Workforce Center at DIA

)(خالية من التكلفة

8400 Peña Blvd.
Denver, CO 80249
303-342-5580
https://www.denvergov.org/Maps/map/
workforcecenters

Workforce Center at Montbello

)(خالية من التكلفة

.الفقر أو الترشد

Urban Peak

)(خالية من التكلفة

2100 Stout St., 2nd Floor
Denver, CO 80205
303-974-2900
www.urbanpeak.org

 سنة من العمر الذين ال24  إىل17  بالنسبة للطالب من:مالحظة
.مأوى لهم أو املعرضني لخطر الترشد
Denver Workforce Center at Westside

)(خالية من التكلفة

First Floor, Richard T. Castro Bldg.
1200 Federal Blvd.
Denver, CO 80204
720-930-4331
http://www.denvergov.org/content/
denvergov/en/denver-office-ofeconomic-development/jobsemployers/for-job-seekers.html
Hope House of Colorado

)(خالية من التكلفة

9088 Marshall Ct.
Westminster, CO 80031
303-429-1012
http://www.hopehouseofcolorado.org/
index.cfm/id/25/Teen-Mom/
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4685 Peoria St., Ste. 247  يجب أن تكون أم يف سن املراهقة األبوة واألمومة:مالحظة
Denver, CO 80239
. سنة من العمر20  إىل16 بني من
720-865-5580
https://www.denvergov.org/Maps/map/
workforcecenters

Adult Learning Center, Adams County
School District 14 ($)
Adams City High School
7200 Quebec Pkwy.
Commerce City, CO 80022
303-718-5321
http://www.adams14.org
Centro San Juan Diego ($$$$)
2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205
303-295-9470
http://www.centrosanjuandiego.org
Metropolitan State College of Denver
Family Literacy Program

)(خالية من التكلفة

4440 Navajo St.
Denver, CO 80211
303-984-6267
http://www.msudenver.edu/flp/
programs

. الفصول الدراسية املتوفرة باللغة اإلسبانية فقط:مالحظة
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Focus Points Family Resource Center ($$$)
2501 E. 48th Ave.
Denver, CO 80216
303-292-0770
http://www.focuspoints.org/openbk

. املساعدة املالية قد تكون متاحة/  خطط الدفع:مالحظة
The Learning Source ($$)
8790 W. Colfax Ave., Ste. 109
Denver, CO 80215
303-922-4683
https://www.thelearningsource.org/
courses

. مواقع متعددة:مالحظة

جنوب رشقي
Spring Institute ($$)
Englewood ECE at Maddox
3838 S. Huron St.
Englewood, CO 80110
303-835-1128
http://www.springinstitute.org/adulteducation
Muslim Family Services of Colorado
1532 Galena St. #390
Aurora, CO 80010
303-856-3247
http://mfscolorado.org
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GED مواقع إدارة االختبار
باللغة اإلسباىية

ات

تواصل مع مرشوع األمريكيون الجدد مبكتبة دنفر العامة عرب رقم:
للحصول عىل مزيد من املعلومات.

720-865-2362

