ترجمة الموقع األلكتروني
تسعى مؤسسة كميونتي أكشن الى تمكين الناس الذين يعيشون في حالة من الفقر الى الوصول الى حالة من
اإلستقرار اإلقتصادي .ونحن نقدم  18برنامجاً متفرداً يغطي أسباب وحاالت الفقر في أربع مجاالت مؤثرة هي:

تعليم الطفولة المبكر ،ومكافحة التشرد ،والرفاه المالي واألسري ،وأخي اًر اإلغاثة من الجوع وتوفير الغذاء الصحي.
برنامج تعليم الطفولة المبكر
يوفر برنامج هيد ستارت التابع لمؤسسة كميونتي أكشن لألطفال ذوي الخلفيات األسرية المعرضة للخطر
المهارات التي يحتاجونها في المدرسة والحياة .ونشرك معهم أطفاالً وأس اًر وجماعات في طريقها نحو تحقيق

النجاح.

ينتفع من خدماتنا التي تشمل جميع أفراد األسرة ،األطفال من عمر الوالدة الى  5سنوات ،والنساء الحوامل،
وأسرهم .وخدمات برنامج هيد ستارت متوفرة حسب اإلختيار إما داخل مقر البرنامج أو في المنزل .وتقدم
الخدمات داخل المقر من اإلثنين الى الجمعة في ثالثة مواقع داخل مدينة لنكن وفي مدرسة واهو اإلبتدائية.
إذا كان لديكم أي سؤال حول البرنامج أو ترغبون في التقديم عليه ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
مكافحة التشرد
خدمات الطواريء
يوفر برنامج خدمات الطواريء مساعدة مالية للطواريء لألسر التي عليها إيجارات متأخرة وحصلت على إشعار
بإخالء السكن ،ولألسر التي عليها فواتير متأخرة التسديد لمنافع الغاز أو الكهرباء وحصلت على إشعار بقطع
هذه المنافع ،ولألسر التي تريد الحصول على مبلغ تأمين اإليجار للتخلص من حالة التشرد .كما يقدم البرنامج
المساعدة المالية لمستأجري مدينة لنكن الذين أخلوا بيوتهم نتيجة إعتبارها غير صالحة للسكن .كما يوفر
البرنامج خدمات إدارة قضية السكن.
ولكي تحصل األسرة على خدمات هذا البرنامج ،عليها أن تمأل إستمارة عبر الهاتف .ولغرض التقديم يرجى
اإلتصال بالرقم  402-471-4515وإتباع التعليمات المطلوبة.
السكن المدعم

برنامج السكن المدعم هو برنامج سريع لتوفير السكن ونقل األسر التي تعاني من حالة التشرد الى حالة السكن
الدائم المستقر .وتتلقى األسر المشتركة في البرنامج إدارة منزلية منتظمة لقضية السكن لمدة سنتين بهدف دفع
األسرة للوصول الى حالة اإلكتفاء الذاتي عند حلول موعد الخروج من البرنامج.
ويخدم هذا البرنامج بشكل خاص األفراد الذين هم إما )1 :نساء حوامل لديهن حضانة أطفالهن أو لديهن خطة
لم شمل خالل فترة ستة أشهر )2 .أو أنهم مشردين ويمكن التأكد من حالتهم )3 .وأنهم على األقل بعمر 18
عاماً.
وبرنامج السكن المدعم ال يقبل إستمارات التقديم إال إذا كانت محالة من جهاز  CESوهو جهاز لديه قائمة
بإسماء جميع الناس الذين يعانون التشرد .إذا كانت لديك الرغبة بأن تحال الينا من قبل هذا الجهاز ،يمكنك
أن تجد مواقعه لتقييم حالتك على الموقع اإللكتروني التالي:
https://ccfl.unl.edu/community-services-management/docs/lincoln-hours-public-door.pdf

وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن برنامج السكن المدعم ،أو كان لديك أية أسئلة بشأن أهليتك لإلشتراك
فيه ،يرجى اإلتصال بالرقم التالي.402-471-4515 :
خدمات دعم المستأجر
يقوم الموظف المختص ببرنامج دعم المستأجر باإلجابة على األسئلة المتعلقة بقانون المالك /المستأجر في
نبراسكا ،ويمكن أن يقوم بالتوسط حسب الحاجة .ويمكن أن تفيد المعرفة المقدمة من خالل هذا البرنامج األفراد
ليكونوا إما مستأجرين جيدين أو أصحاب أمالك ناجحين.
للتحدث مع الموظف المختص ببرنامج دعم المستأجر ،يرجى اإلتصال بهذا الرقم .402-471-4515
برنامج ممثل المدفوع له
يتولى هذا البرنامج اإلشراف على اإلستخدام المسؤول لدفعات المساعدة المقدمة من دائرة الضمان اإلجتماعي
أو دائرة الخدمات الصحية واإلنسانية ويتطلب األمر أن يكون هناك ممثالً للمدفوع له.
للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
السكن الميسر

من خالل مؤسستنا األخرى غير الربحية وهو مؤسسة تطوير برنامج اإلسكان في لنكن ،نقدم سكناً آمناً والئقاً
وميس اًر من خالل إثنين من مشاريع اإليجار الممولة من اإلئتمان الضريبي لإلسكان منخفض الدخل في لنكن

وواهو.

الرفاه المالي واألسري
حرية اإلدخار
يوفر برنامج حرية اإلدخار مدخرات إضافية بنسبة  1 :4وتعليم مالي لألسر المؤهلة لإلشتراك في البرنامج
لدعم مشترياتها لما يلي :سيارة ،بيت ،تعليم ما بعد الثانوي ،البدء بمشروع تجاري صغير ،أو توسيع هذا
المشروع.
للمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
جواز الوصول للفرصة المناسبة
باإلشتراك مع مؤسسة أطفال وأسر نبراسكا ،يقدم هذا البرنامج مدخرات إضافية وتعليم مالي للشباب بعمر -14
 26سنة الذين ال يزالون أو خرجوا من نظام التبني .وتستخدم المدخرات والمدخرات اإلضافية ألغراض السكن
أو العالج أو التعليم أو شراء سيارة أو البدء بمشروع تجاري أو توسيع هذا المشروع أو أية مشتريات تساهم في
تحقيق إستقالل أكبر للشاب.
للمزيد من المعلومات ومعرفة كيفية التقديم ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
التدريب المالي
برنامج التدريب المالي هو برنامج من ستة أشهر مخصص لدعم الرفاه المالي لألفراد من خالل دعم وتطوير
وتطبيق المهارات المالية مع ضمان تأسيس قاعدة للمعرفة المالية .وهذا البرنامج مفيد بشكل خاص ألولئك
الذين يعملون على تحقيق أهداف مالية معينة (مثل تعديل اإلئتمان أو القيام بعملية شراء كبيرة) ،أو ألولئك
الذين يرغبون في تحقيق ضبط أكثر لمصاريفهم اليومية.
يتم إشراك األفراد المشتركين في دورات التدريب الفردية بصفوف مع مجموعات أخرى لمساعدتهم في تحقيق
أهدافهم.

للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
برنامج إستجابة مجتمع لنكن
هو نظام للدعم يركز على تعزيز رفاه األسرة .يوفر البرنامج إدارة لمشكلة األسرة ويربط األسر بالمؤسسات
الخيرية المجتمعية للحيلولة دون اللجوء الى تطبيق نظام حماية الطفل.
للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-476-7398
اإلتصال بـ:
لي از جانسن
مديرة برنامج كاذرنك بليس
المساعدة في إستمارة  ITINالضريبية
تقضي تعليمات دائرة الضرائب من األفراد الذين ليس لديهم رقم ضمان إجتماعي أن يكون لديهم رقم ضريبي
معين  ITINمن أجل إجراء التحاسب الضريبي لهم .وبصفتنا وكيل معتمد لقبول إستمارات  ، ITINيمكن
لمؤسستنا كميونتي أكشن أن تراجع هذه اإلستمارات وتعمل نسخاً معتمدة من الوثائق األصلية لتعريف الشخصية

(كجوازات السفر ،وشهادات الميالد ،والهويات) الالزمة إلكمال هذه المعاملة .ويمكن لألفراد اإلحتفاظ بالنسخ

األصلية لوثائقهم بدالً من إرسالها بالبريد لدائرة الضرائب.
للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
اإلتصال بـ:
أندرو ريتا
مدير برنامج الرفاه المالي
برنامج المساعدة في الحماية من الظروف الجوية

يساهم هذا البرنامج في تحديد مكامن تسرب الطاقة في المنزل ويوفر الخدمة الالزمة لمعالجة ذلك (مثل مفاتيح
ضبط التدفئة ،إحكام إغالق األبواب والشبابيك أو العزل الخ) .وهذا البرنامج متاح أمام المستأجرين وكذلك
المالك في مقاطعتي النكستر وساندرز.
للمزيد من المعلومات ولمعرفة كيفية التقديم ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-471-4515
برنامج اإلغاثة من الجوع والحصول على الغذاء الصحي
برنامج الحصول على الغذاء الصحي
هذا البرنامج هو مشروع مشترك بين مؤسسة كميونتي أكشن وبنك الطعام في لنكن وهدفه زيادة فرص الحصول
على غذاء صحي في لنكن وخاصة بالنسبة لألطفال الذين يسكنون في األحياء األكثر فق اًر في المدينة .وقد

أصبح تنفيذ البرنامج ممكناً بفضل مساعدة مؤسسة صحة المجتمع في لنكن.

وتقوم شركة لنكن فريش وهي شريك في هذا البرنامج بتوزيع المأكوالت الطازجة الى أحياء لنكن .لألطالع على
خط سير وجدول توزيع شركة لنكن فريش يرجى زيارة موقعهم االلكتروني التالي:
https://www.lincolnfoodbank.org/services/lincoln-fresh-rural-mobile-produce/

إتصل باإليميل التالي:
healthyfood@communityactionatwork.org

برنامج ذا كازرنك بليس
ويقع مركز هذا البرنامج على العنوان التالي  1448 E Streetفي لنكن .وهو يقدم وجبات مجانية صحية

مساء .ويرحب البرنامج بأي
مسائية ساخنة من اإلثنين الى الجمعة ومن الساعة الخامسة الى الساعة السادسة
ً
فرد محتاج لوجبة مسائية.
للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بالرقم .402-476-7398

