قائمة موارد خدمات الدعم للمجتمع الهايتي
استجابة لإلعصار هنري ،قامت إدارة الصحة والسالمة العقلية في  NYCبجمع قائمة الموارد التالية لدعم أفراد المجتمع الهايتي في مدينة نيويورك .يُرجى أال تتردد في االتصال بالمنظمات مباشرة لمعرفة
المواعيد واالطالع على معلومات إضافية أو لتحديد موعد.
هذه القائمة ليست قائمة حصرية أو شاملة .إن إدارة الصحة في  NYCتقدم هذه المعلومات لمساعدة سكان نيويورك في تحديد مواقع الخدمات والمعلومات العامة ،ولكنها ال تقدم أي تعهد أو ضمان فيما
يخص جودة الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات المحددة أو دقتها.
اسم المنظمة

الخدمة

العنوان

البيدي11210 :
الرمز ر
Global Trauma Research

دعم الصحة العاطفية/
العقلية

JCCA Family Support

دعم الصحة العاطفية/
العقلية

2329 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11210
858 E. 29th St.,
Brooklyn, NY
11210

 Millennium DevelopmentPhilip Howard NORC

خدمات اجتماعية

JBFCS - Southern Brooklyn
Family Services

دعم الصحة العاطفية/
العقلية

1655 Flatbush
Ave., Brooklyn,
NY 11210
2233 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11210
1623 Flatbush
Ave., Brooklyn,
NY 11210

الخدمات االجتماعية؛
ز
الصّح
التأمي
ي

Catholic Charities of
 Brooklyn and QueensFlatbush Addiction
Treatment Center
االجتماع
الضمان
Social Security
ي
 Administration - BrooklynNostrand Avenue
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2250 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11210

الهاتف

اللغة

الرسوم
وخيارات الدفع

ز
اإلنجليية،
،800-461-9350
اإلسبانية،
داخل 0
ي
الكريولية الهاييتية
ز
917-808-4800
مجانية،
اإلنجليية،
ز
تأمي،
اإلسبانية،
ذات،
الفرنسية ،الروسية دفع ي
رسوم تدريجية
ً
ز
مجانا
718-258-6000
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية
ً
ز
مجانا
718-258-1714
اإلنجليية،
واإلسبانية ،وغيها
ز
تأمي،
الذات
الدفع
ي

718-951-9009

ز
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية

ً
مجانا

866-563-9461

ز
اإلنجليية،
واإلسبانية ،وغيها

ً
مجانا

وصف الخدمات

االستشارات الفردية؛ برامج
ز
للمرض
الصحة العقلية
ز
الخارجيي
برنامج دعم األبوة واألمومة؛ استشارات
للعالقات أو األرسة؛ استشارات للشباب
المساعدة ز يف طلبات اإلعاقة؛ الفحص
ِ
الصّح؛ فحوصات ضغط الدم
ي
ز
للمرض
برنامج الصحة العقلية
ز
الخارجيي؛ برنامج دعم األبوة واألمومة؛
إدارة الحاالت
المساعدة زف تقديم طلبات التأميز
ي
الصّح؛ االستشارات المهنية؛ العالج
ي
ز
المهن؛ إدارة الحاالت
الجماع
ي
ي
المساعدة ز يف تقديم طلبات الضمان
االجتماع؛ المساعدة ز يف تقديم طلبات
ي
االجتماع [دخل الضمان
الضمان
ي
/
االجتماع
التكميل ( )SSIدخل الضمان
ي
ي
لإلعاقة (])SSDI
الصفحة 1
Arabic

قائمة موارد خدمات الدعم للمجتمع الهايتي
Bestcare, Inc. - Brooklyn

الرعاية ز ز
الميلية

1781 Flatbush
Ave., Brooklyn,
NY 11210

516-731-3770

ز
اإلنجليية

مجانية،
ز
تأمي،
ذات،
دفع ي
رسوم تدريجية

رعاية شخصية ز ز
ميلية عل مدار الساعة

Healthfirst - Flatbush
Community Office

ز
التأمي
مساعدات
الصّح
ي

2166 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11210

866-463-6743

 Kumon - BrooklynNostrand Avenue

التعليم /الدروس
الخصوصية

GrowNYC - Flatbush
Junction Farmstand

ز
مستودع:
الخضاوات
والفواكه الطازجة

Family Head Start

التوعية

2481 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11210
2151 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11210
3017 Glenwood
Rd., Brooklyn,
NY 11210

718-490-5781

ز
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية
ز
اإلنجليية،

مجانية،
ز
تأمي،

ز
والالجئي
الخدمات الصحية للمهاجرين
ز
والعاطلي عن العمل
وطالن اللجوء
ي

الذات
الدفع
ي

212-788-7897

اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية
ز
اإلنجليية

الذات
الدفع
ي

718-859-7720

ز
اإلنجليية

ً
مجانا

CAMBA - Legal Services for
 the Working PoorFlatbush

دعم الهجرة /الدعم
ز
القانوت
ي

20 Snyder Ave.,
Brooklyn, NY
11226

718-557-1379

ز
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية

ً
مجانا

 Bridging Access to CareFlatbush

دعم الصحة العاطفية/
العقلية

2261 Church
Ave., Brooklyn,
NY 11226

347-505-5126

ز
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية
الهاييتية ،الروسية

مجانية،
ز
تأمي،
ذات،
دفع ي
رسوم تدريجية

Gospel Tabernacle Church
of Jesus Christ Apostolic

مستودع :الطعام

2314 Snyder
Ave., Brooklyn,
NY 11226

718-282-3920

ز
اإلنجليية

ً
مجانا

البيدي 11226
الرمز ر
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استالم الطعام *أيام السبت
ً
صباحا إىل ً 2
ظهرا
9
برنامج التعلم المبكر؛ برنامج للتعلم
المبكر؛ Head Start

خدمات دعم المهاجرين والخدمات
القانونية؛ منع اإلخالء وحبس الرهن؛
المساعدات القانونية المجانية أو
المخفضة التكاليف
االستشارات الفردية؛ إدارة الحاالت
رعاية ز
مرض فيوس HIV؛ برنامج الحد
من ز
الضر والوقاية من االنتكاس
(Harm Reduction Relapse
) Prevention؛ تنسيق خدمات الرعاية
الصحية
مستودع الطعام *أيام السبت
ً
صباحا  1 -مساء
10

الصفحة 2

قائمة موارد خدمات الدعم للمجتمع الهايتي
ز
اإلنجليية
718-693-7074

ً
مجانا

ز
اإلنجليية
212-293-8404
الداخل
الخط
ي
434

ً
مجانا

ً
مجانا

The City of Grace

مستودع :الطعام

 Praxis Housing InitiativesLincoln Hotel

اإلسكان

11 Woods Pl.,
Brooklyn, NY
11226
694 Lincoln Pl.,
Brooklyn, NY
11216

Full Gospel Assembly

مستودع :طعام ومالبس

 WellLife NetworkBrooklyn Assertive
Community Treatment
(ACT) Team
Sun River Health - Bedford
Mental Health Clinic

الصحة السلوكية

131 Sullivan Pl.,
Brooklyn, NY
11225
1669 Bedford
Ave., Brooklyn,
NY 11225

ز
718-940-9687
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية
ز
718-439-8972
اإلنجليية،
اإلسبانية،
الكريولية الهاييتية

الصحة السلوكية

1669 Bedford
Ave., Brooklyn,
NY 11225
209 Empire
Blvd., Brooklyn,
NY 11225

ز
اإلنجليية،
855-681اإلسبانية،
 8700الخط
الكريولية الهاييتية
الداخل 1
ي
ز
 718-305-6200اإلنجليية

دعم الهجرة /الدعم
ز
القانوت
ي

1150 Carroll St.,
Brooklyn, NY
11225
ز
 845-332-6113اإلنجليية،
495 Flatbush
اإلسبانية،
Ave., Brooklyn,
الكريولية الهاييتية
NY 11225

البيدي 11225
الرمز ر

Heart to Heart Social Adult
Day Service

CUNY Citizenship Now
Medgar Evers College
Immigration Center
 CMC WorkforceConstruction Career
Pathways Program

9.21

ز
للتعاف
أنشطة
ي

التوظيف

ز
اإلنجليية

مستودع الطعام *أيام الثالثاء
ً
صباحا  1 -مساء
11
اإلسكان االنتقاىل :ز
مرض ،HIV/AIDS
ي
ر
المشدين؛ اإلحالة مطلوبة ،فوق سن
ً 18
عاما* .مفتوح عل مدار الساعة
مستودع :مالبس وأحذية وطعام
*أيام األربعاء 1 ،مساء  2 -مساء

ز
تأمي
ذات،
دفع ي

إدارة الحاالت؛ مجموعة دعم الصحة
تعاط المخدرات
العقلية؛ عالج
الخارجيي؛ ي المساعدة فز
ز
ز
للمرض
ي
البحث عن مسكن
دروس إدارة الغضب؛ برنامج الصحة
ز
ز
الخارجيي؛ استشارات
للمرض
العقلية
للشباب؛ استشارات فردية
يخدم األشخاص الذين يعانون من
إعاقات ز يف النمو وإعاقات بدنية؛ دروس
والطه والكمبيوتر واألنشطة
ز يف :الفنون
ي
االجتماعية
دعم المهاجرين والخدمات القانونية

رسوم متدرجة،
ذات
دفع ي

لسن ً 18
عاما فما فوق :المساعدة ز يف
ز
المهن؛
البحث عن الوظائف؛ التدريب
ي
برنامج تدريب التلمذة الحرفية

رسوم متدرجة،
ذات
دفع ي
ز
تأمي
ذات،
دفع ي

ً
مجانا

الصفحة 3

قائمة موارد خدمات الدعم للمجتمع الهايتي
البيدي 11203
الرمز ر
Life of Hope

دعم الهجرة /الدعم
ز
القانوت
ي

710 E. 37th
St., Brooklyn,
NY 11203

718-362-3162

Original Pentecostal
Apostolic Church

مستودع :الطعام

, .3901 Ave D
Brooklyn, NY
11203

718-703-8867

البيدي 11249
الرمز ر
Millennium Development

مستودع :الطعام

األمريك ز يف
الصليب األحمر
ي
نيويورك الكيى

معلومات حول اإلعصار
ز
هيي

( FEMAوكالة إدارة الطوارئ
الفيدرالية)

معلومات حول اإلعصار
ز
هيي

Safe and Well

معلومات حول اإلعصار
ز
هيي

NYC WELL

الصحة السلوكية

114 Taylor St.,
Brooklyn, NY
11249

718-388-9242

ً
مجانا

ز
للبالغي
اإلعداد للجنسية؛ التعليم األساس
يز
مسات؛
للبالغي
()ABE؛ برنامج محو األمية
ي
االستشارات المهنية؛ إدارة الحاالت؛ دروس
ز
اإلنجليية كلغة ثانية ()ESL
اللغة

ً
مجانا

ً
صباحا11-
مستودع الطعام *أيام السبت 9
ً
صباحا

ز
اإلنجليية،
اإلسبانية

ً
مجانا

المساعدة ز يف طلبات اإلعاقة؛ أنشطة
وخدمات كبار السن

ز
اإلنجليية،
والكريولية
الفرنسية،
والكريولية
الهاييتية
ز
اإلنجليية،
والكريولية
الفرنسية،
والكريولية
الهاييتية
ز
اإلنجليية،
والكريولية
الفرنسية،
والكريولية
الهاييتية
ز
اإلنجليية،
والكريولية
الفرنسية،
والكريولية
الهاييتية

ً
مجانا

ز
اإلنجليية،
والكريولية
الفرنسية،
والكريولية
الهاييتية
ز
اإلنجليية

موارد إضافية

9.21

520 W. 49th
St., New York,
NY 10019

877-733-2767

ً
مجانا

ً
مجانا

إدارة الحاالت والمأوى والخدمات األخرى
المتعلقة بالكوارث

ر
معلومات ميجمة حول برامج
اعي عل
ٍ
ز
المساعدة يف حاالت الكوارث زواالستعداد
والتعاف منها عل
للطوارئ واالستجابة لها
ي
fema.gov/assistance/languages
ابحث عن األحباء باستخدام قاعدة بيانات
األمريك
الصليب األحمر
ي
safeandwell.org
اتصل على 888-692-9355؛ أو تحدث على
nyc.gov/nycwell؛ أو اعثر على الخدمات
على
nycwell.cityofnewyork.us/en/findservices

الصفحة 4

