
ليل موارد المجتمع الخاص بفيروس د  
المستجد لجنوب شرق والية ميشيغان  ١٩-كوفيد   
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 جدول المحتويات 

 ١٢  -٣ص    لرعاية الصحية بأسعار ميسورة ا المستجد ومقدمو  ١٩-كوفيد فيروس   ات اختبار إجراء  مراكز   •
   ٢٢  -١٣ص    األساسية    االحتياجات تأمين  األمن الغذائي و تحقيق    يساعدون في مقدمو الخدمات المجتمعية الذين   •

   ٣٢  -  ٢٣ص               والمنافع  تأمين السكن الميسور التكلفة ومنع اإلخالء  مجاالت  مقدمو المساعدة في   •

   ٤٥  -  ٣٣ص              مقدمو التدريب المهني وخدمات التوظيف   •
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 المستجد  ١٩-فيروس كوفيد  اتاختبارإجراء  

الرعاية الصحية    ومقدمو  



 كوفينانت واترمان 
 )Covenant Waterman( 

 

إن كوفينانت للرعاية المجتمعية هو مركز صحي مجتمعي ديني وخيري ال يستهدف الربح،   

شخصاً كل عام لمعالجتهم وتقويتهم.    ٢٠٠٠٠يخدم سكان منطقة مترو ديترويت باحثاً عن  

يقبل المركز كل خطط المعونة الطبية في منطقتنا باإلضافة إلى الرعاية الطبية والكثير  كذلك،  

.ن العام والخاص من خطط التأمي   

1700 Waterman St., 
Detroit, MI -48209 

 (٣١٣  )١٦٩٩  –  ٨٤١ 
https://covenantcommunity
care.org/ 

  التكلفة عيادات طبية مجانية ومنخفضة 

 

مركز الصحة المجتمعية ثيا بومان    

 )Thea Bowman Community Heal ( 

البداية جهوداً كثيفة  ل مركز الصحة المجتمعية ثيا بومان منذ  بذ 

للعيادات المجانية على  الئحة أكثر شمولية    من أجل وضع 

الئحة عيادات األسنان والعيادات الطبية.  هذه  وتشمل    اإلنترنت. 

متدرجة خاصة  لوائح    يقدم المركز باإلضافة إلى ذلك،  

.  بالعيادات القائمة على الدخل وذات األسعار المنخفضة للغاية 

تشمل األمثلة عيادات كلية الطب(.  و )   

20548 Fenkell St.,  Detroit, 
MI - 48223 

٣٣٣٣  -٢٥٥  -٣١٣رقم الهاتف:      
٨٦٧٩  -٢٥٥  -٣١٣رقم الفاكس:    



  خدمات الصحة واألسرة األميركية الهندية
(American Indian Health and  Family Services) 
 

المستجد   ١٩-فيروس كوفيد   اختبارات مركز إجراء    
 إن اإلحالة غير مطلوبة.   

. المرضى   كل   االختبارات على تجرى    
من خالل تحديد    إجراء االختبارات يتم  

.  موعد فقط   
تشرين    ١٦ابتداًء من يوم اإلثنين  

 الثاني. 
   : إجراء االختبار ساعات  

 من اإلثنين إلى الجمعة 
    ظهراً    ١صباحاً حتى    ٨:   ٣٠  

 
 

4880 Lawndale St, 
Detroit, MI 48210 

٣٧١٨  -٨٤٦(  ٣١٣: ) الهاتف رقم     

   العاجلة الرعاية مركز –  المتقدمة العاجلة لرعايةا
(Advanced Urgent Care – Urgent Care Center) 

 
المستجد    ١٩  -كوفيد فيروس    اختبارات   مركز إجراء   

. اإلحالة والمواعيد غير مطلوبة   إن      

   المرضى.   كل   االختبارات على تجرى  

 

13510 Michigan Ave, Dearborn, 

 MI  48126  
٠١٠٠  -٥٨٢(  ٣١٣رقم الهاتف: )   

 

 الرعاية العاجلة في ويست بارك  
    (West Park Urgent Care) 
 

لفيروس    تفاعل البلمرة المتسلسل اختبارات  تقدم اآلن  
باإلضافة إلى    ذات النتائج السريعة   المستجد   ١٩  -كوفيد 
الذي    ١٩-تفاعل البلمرة المتسلسل لفيروس كوفيد   اختبار 

تصدر نتائجه بعد يومين أو ثالثة والذي يغطيه أي  
 تأمين. 

 
 16238 W Warren Ave, Detroit,  
  MI 48228 

   ٠١٩٨-٤٣٨(  ٣١٣:  ) الهاتف رقم  



The Robert R. Frank Student Run Free Clinic 

ر. فرانك المجانية الطالبية   روبرت   عيادة   

تقبل العيادة كل المرضى غير المؤمن عليهم بغض النظر عن قدرتهم على تقديم إثبات  
 للدخل.  

 كما توفر الكثير من األدوية والفحوصات المخبرية مجاناً. 

بالصحة النفسية والرعاية  وتتيح الوصول إلى شبكة إحالة واسعة النطاق تتعلق  
.  المتخصصة   

 

 

 

   1234 Porter, Detroit, MI 48226 
   ٥٤٩٠  -٤٤٤(  ٣١٣رقم الهاتف: ) 
٠٨٩٣  -٤٦٩(  ٢٤٨رقم الفاكس: )   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ة المجتمعي  واألبحاث   للصحة س أكس مركز  

يقدم المركز مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات الصحية والنفسية واإلجتماعية  

مخّفضة أو مجانية. ويعد  فهي  رسوم الخدمات    أما ديربورن.  في سبعة مواقع في  

تصوير الثدي باألشعة السينية المجاني، ومسحات عنق الرحم، واختبار فيروس نقص  

الخدمات المقدمة. المناعة البشرية من بين الكثير من    

  
6450 Maple St, 

  Dearborn, MI 48126  
 (٣١٣  )٢٢٣٠  -٢١٦  



بارك   روزديل   في   ستريت هلث   أوك     

(Oak Street Health Rosedale Park) 

التكاليف  بشكل مباشر  المهمة: بناء منصة لتقديم الرعاية األولية تعالج  
اثنان من أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه  المتزايدة والنتائج السيئة وهما  

الرعاية الصحية في الواليات المتحدة. صناعة    

١٨٦١٠   Fenkell Ave, Detroit, MI 48223  
 (٣١٣  )٥٤٩٥  -٣٠٦  

 من اإلثنين إلى الجمعة  

  مساءً   ٥حتى    صباحاً   ٨من  
 
oakstreethealth.com 

ة مركز الرحمة للرعاية األولي   
)Mercy Primary Care Center ( 

 
كذلك،    . فعالة من حيث التكلفة و   مناسبة   ، ة األولية شريكاً استباقياً في تسهيل عملية تقديم رعاية شامل يعتبر مركز الرحمة للرعاية  

في مناطق    آمنة وتعاونية للبالغين غير المؤمن عليهم أو ذوي التأمين المنخفض حول المريض في بيئة    هذه الرعاية   تتمحور 
. الشراكات مع  ديترويت األكثر احتياجاً بما يتماشى    

 
    ٥٥٥٥ Conner St #2691, Detroit, MI 48213 

٨٤٠٠  -٦٩٢(  ٣١٣: ) هاتف رقم ال   
 ٨٤٢٧  -٦٩٢  –(  ٣١٣رقم الفاكس: )         

 من اإلثنين إلى الجمعة         
 مساءً   ٥حتى    صباحاً   ٨:٣٠من         

مركز ديترويت الصحي   -تنظيم األسرة    
 )Planned Parenthood - Detroit Health Center ( 

في تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة    الرائدين   أحد المزودين   هو إن تنظيم األسرة  
قدم  ي كذلك،  عتبر أكبر مزود للتربية الجنسية أيضاً.  ي في البالد و   ميسورة العالية بأسعار  

   . تأمين أو بدونه الخدمات إلى العمالء مع  

 
4229 Cass Ave, Detroit, 

MI 48201   
 ٧٧٧٦-٨٣١(  ٣١٣رقم الهاتف: ) 
 ٤٦٩٩  -٨٣١(  ٣١٣رقم الفاكس: ) 

      plannedparenthood.org 
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   ٢٥٠شبكة مؤلفة من سبع واليات تضم  وهي    –عيادات منطقة غرايت اليكس المجانية  
.   عيادة   

 
 
 

459 E 9 Mile Rd, Ferndale, 
MI 48220 
٢٢٧٣-٦٧٧(  ٢٤٨رقم الهاتف: )   

اإلتصال: كارولين بار    جهة   
frontdesk@ferncare.org 

   
 

 

 

 

ماكومب فورد هنري مستشفيات  فينايبرز كارينغ فور نايبرز عيادة   

(Neighbors Caring for Neighbors 

 Clinic Henry Ford Macomb Hospitals) 

لواحد من أكثر    هو موطن   إن مستشفى هنري فورد ماكومب في ماونت كليمنس 
لرعاية النفسية للمرضى  في ما يتعلق با   في المنطقة   خبرةً برامج الطب السلوكي  

يقدم الخدمات في بيئة هادئة في مبنى  باإلضافة إلى ذلك،  البالغين الداخليين الحادين.  
    . تاريخي كبير بالقرب من وسط مدينة ماونت كليمنس 

215 North Ave., 

Mt. Clemens, MI 
48043  

٩٣٠٠  -٤٦٦(  ٥٨٦: ) هاتف رقم ال    



العاجلة ريادته في مجال الرعاية العاجلة والصحة    للرعاية يواصل مركز الخيار األول  

آخر مكان تريد    في المستشفى   المهنية. إذا كنت مريضاً أو مصاباً، قد تكون غرفة الطوارىء 

.  أما المواعيد واإلحاالت فهي غير مطلوبة أن تقضي وقتك فيه.     

٢٣٤٥٥ Michigan Ave,  
Dearborn, MI 48124  
 من اإلثنين إلى األحد  

مساءً   ٩صباحاً حتى    ٩من    
 (٧٣٤ )٨٠٠١  -٣٣٣  

 

في    خدمات رعاية عاجلة ال مثيل لها في المدينة   العاجلة الخاصة بماديسون هايتس   الرعاية تقدم  
طق  واألطفال من المنا . من دون مواعيد مسبقة، تعالج عيادتنا أيضاً المرضى البالغين  ميشيغان 

.ن، ورويال أوك، وفيرندال، وكالوسون، وهازل بارك، وميشيغان المحيطة بماديسون هايتس، ووار   
        

350 E 12 Mile Rd,  
Madison Heights, MI 48071 

 من اإلثنين إلى األحد  
 مساءً   ٩صباحاً حتى    ٨من  

 ٨٦٠٠-٧١٦(  ٢٤٨رقم الهاتف: ) 

 

 

وهي منح  يفتخر مركز اليف ميديكل بخدمة المجتمع وإنجاز مهمته  
تركز هذه الممارسة على إقامة عالقة  و حياتهم.  في  العمالء صحة أفضل  

ممتازة مع كل مريض واإلستماع إلى مخاوفه وفهمها واالستعداد لتقديم  
. أما المواعيد واإلحاالت فهي غير مطلوبة .  ريقة الدعم بأي شكل أو ط   

 
٢٥٣٢٥ Ford Rd Suite 200, 
Dearborn, MI 48128     
 من اإلثنين إلى السبت  

مساءً   ٦صباحاً حتى    ٩من    
 (٣١٣ )٧٧٧٤  -٨٨٧  

  



 مراكز ويسترن واين لصحة األسرة 
(Western Wayne Family Health Centers) 

ألول في مجال الرعاية الصحية  تعتبر مراكز ويسترن واين لصحة األسرة خيارك ا 
كان المريض  أ سواء    –نها توفر رعاية ذات جودة عالية بأسعار ميسورة للجميع  إ إذ  

بغض النظر عن عمره أو مكان إقامته. و صحياً أم ال،    اً مؤمن   

 

   

  ٢٧٠٠  Hamlin Blvd,  
Inkster, MI 48141 
 من اإلثنين إلى الجمعة  

مساءً   ٥صباحاً حتى    ٨من    
 (٣١٣ )٥١٠٠  -٥٦١  

 

م. د. كير فاست  العاجلة الرعاية  
(FastCareMD Urgent Care) 

 يتخصص المركز في عالج مجموعة متنوعة من األمراض واإلصابات. 
 

تفتح العيادة سبعة أيام في األسبوع، بما في ذلك أيام العطل، وتقدم مجموعة  
.  األعمار متنوعة من خدمات الرعاية الصحية للمرضى من جميع    

٢٧٢٥٠   Cherry Hill Rd,  
Dearborn Heights, MI 48127 
 من اإلثنين إلى الجمعة  

مساءً   ١٠صباحاً حتى    ١٠من    
 من السبت إلى األحد  

مساءً   ٦صباحاً حتى    ١٠من    
 (٣١٣ )٢٢٢٢  -٤٠٦  
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جاهداً للوصول إلى تمكين األفراد واألسر والمجتمعات لكي    أكسس   يسعى المركز العربي 

إنتاجية وحساسة ثقافياً.  كنموذج في التميُّز لمؤسسة غير ربحية،  و يعيشوا حياة مستنيرة  

كي من خالل بناء المجتمع، وخدمة أولئك  ر ي مركز العربي بتراثه العربي األم يفتخر ال 

ز العربي بشدة الريادة الثقافية واالجتماعية  المرك يناصر    .المحتاجين، على اختالف تراثهم 

 .ي، باإلضافة إلى التعليم والعمل الخيري صح   حياة مع التركيز على خدمة المجتمع، ونمط  

2651 Saulino Ct, 
Dearborn, MI 48120 

   الجمعة من اإلثنين إلى  
مساءً   ٥صباحاً حتى    ٩من    

 (٣١٣  )٧٠١٠  -٨٤٢  

 

 
 

في تايلور  لرعاية العاجلة والتطبيب عن بعدا   
(Taylor Urgent Care & Telemedicine) 
 

جاهزة لمساعدتك أنت وعائلتك من  الرعاية العاجلة في تايلور  عيادة  إن  
مرخصون من قبل    ، فهم الموظفون أما  موعد مسبق.    حجز   دون 

. الدولة   
    

23234 Ecorse Rd,  
Taylor, MI 48180 

مساءً   ٩صباحاً حتى    ٣٠:٨من    من اإلثنين إلى األحد    
 (٣١٣ )  ٥٣٩٣  -٧٦٨  

 

في بومونت العاجلة    الرعاية  
(Beaumont Urgent Care)     
 

لك ولعائلتك    الرعاية المناسبة   في بومونت   العاجلة   الرعاية يقدم مركز  
جزء من    فهو .  عندما ال تكون حالتك طارئة لكنك تحتاج إلى المعاينة فوراً 

يلتزم بتقديم رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض  و شبكة بومونت  
.في أفضل المرافق في هذا المجال   

 
٩٨٧٠  Telegraph Rd, Taylor, MI 48180 

ثنين إلى الجمعة  من اإل   
مساءً   ٨صباحاً حتى    ٨من    

 (٣١٣ )٦٦٠٠  -٢٩١  
٦٦٠٥  -٢٩١ – ٣١٣رقم الفاكس:    
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هايتس ستيرلينغ   في  العاجلة  لرعاية ا   
)Sterling Heights Urgent Care) 

إلى إعطاء المرضى والمجتمع الرعاية    العاجلة في ستيريلنغ هايتس   الرعاية تهدف  
المزودة بالكامل باألطباء    ويمكنك ارتياد العيادة الصحية الفورية التي يحتاجون إليها.  

بهدف مشترك وهو    تتمتع المنشأة .  من دون موعد مسبق   والممرضات وموظفي الدعم 
العالج بشكل صحيح من المرض أو اإلصابة التي    وتلقيك بالراحة  شعورك  التأكد من  

   تؤثر عليك حالياً.  
37771 Schoenherr Rd Suite 
102, Sterling Heights, MI 
48312 
 من اإلثنين إلى ا ألحد   

مساءً   ١٠صباحاً حتى    ١٠من    
(٥٨٦ )١٣٠٠  -٩٧٨  

urgentcaresterlinghts.com  

يا بوست في ليفون ميد رعاية العاجلة  ل ا   

(MedPost Urgent Care of Livonia ( 
 

بخبرة واسعة في تحسين تجربة الناس في مجال الرعاية    كير سبوت مركز  تمتع  ي 
الصحية وهو موجود في مئة موقع ضمن ثماني واليات وينتمي إلى عائلة ماركات  

كما    العمل ساعات  تمديد  يفتح المركز سبعة أيام في األسبوع مع    الرعاية العاجلة. 
رنت بطريقة سهلة  رعاية العاجلة إمكانية تحديد المواعيد عبر اإلنت لل   نا توفر مواقع 
أما المواعيد  مسبق.  لى خيارات الدخول من دون موعد وإتصال  باإلضافة إ 

 واإلحاالت فهي غير مطلوبة. 
11502 Middlebelt Rd,  
Livonia, MI 48150  

مساءً   ٨صباحاً حتى    ٨من    ثنين إلى الجمعة  من اإل   
 (٧٣٤ )٠٧٣٩  -٧٦٢  



األمن الغذائي  

 واالحتياجات األساسية 



في جنوب شرق ميشيغان   غلينرز  المجتمعي   الطعام بنك    
)Gleaners Community Food Bank of Southeastern Michigan ( 
 

أوكالند، وماكومب،    تدير غلينرز خمسة مراكز توزيع في مقاطعات واين، 
ومونرو. كذلك، توفر الطعام في جميع أنحاء جنوب شرق ميشيغان.  وليفينجستون  

مليون رطل من الطعام على المحتاجين في    ٤٥كل عام، توزع غلينرز أكثر من  
الجوار. باإلضافة إلى ذلك، توفر غلينرز أيضاً طعام مغٍذ وتربية غذائية ألكثر من  

.  طفل سنوياً    ٢٠٠٠٠٠  

2131 Beaufait St, Detroit, MI 48207 

(٨٦٦) ٢٦٣٧-٤٥٣ 

 من اإلثنين إلى الجمعة 

مساءً   ٥صباحاً حتى    ٧من      

مساًء    ٤صباحاً حتى    ٩السبت من    

: جهة اإلتصال   
  لورانس ساي  

 866-GLEANER, ext. ٢٢٣ 
 



 مخزن طعام أوبن هاندز   
)Open Hands Food Pantry   (  
 

أوبن هاندز الطعام وأدوات التنظيف لسكان مقاطعة أوكالند منذ  مخزن طعام  يوفر  
يقع في الطابق السفلي من كنيسة القديس يوحنا األسقفية. ويخدم كل  كما    . ١٩٨٢عام  

.   عميل   ١١٠٠٠عام أكثر من    

26998 Woodward Ave, Royal Oak, MI 48067 

(٢٤٨) ٥٤٦- ١٢٥٥  Ext ٢ 

مساًء )خدمة طلبات السيارات فقط(  ١١صباحاً حتى  ٩:٣٠السبت من    

Pantry @OpenHandsPantry.org 

رطل من الطعام الفائض    ١٣٨٠٠٠  فورغتن هارفست يسلم  
جمعيات الخيرية المحلية ستة أيام في األسبوع،  إلى ال   يومياً 
اً.  مجان   ومغذياً   طازجاً   للعائالت المحتاجة طعاماً   موفراً   

 
21800 Greenfield Road Oak Park, MI 48237  

 
١٥٠٠ -٩٦٧(  ٢٤٨رقم الهاتف: )    

١٥١٠  -٩٦٧(  ٢٤٨رقم الفاكس: )   

صباحاً حتى   ٨من اإلثنين إلى الجمعة من  
مساًء   ٣٠:٤  

mediarelations@ee.forgottenharvest.org 



طعام  مخزن   – ماديسون هايتسالكنيسة الميثودية المتحدة في  –مركز توزيع المواد الغذائية   
)Food Distribution Center - Madison Heights UMC - Food Pantry ( 

  الجماعية معلومات عن خزانات الطعام وبنوك الطعام ومطابخ الحساء ومواقع الوجبات    أيضاً   يقدم قوائم بالمخازن فحسب، بل    مواد الغذائية ال يوفر مركز توزيع ال 
.وصناديق الطعام والقسائم ، إلخ   

 

246 E Eleven Mile Rd, 
Madison Heights, MI 48071 
(٢٤٨) ٣٥٤٤-٥٤٤ 

مساًء  ٤صباحاً حتى    ٨من   ألربعاء ا     
 جهة اإلتصال في الجمعية: القس توماس تايلور 
   
 

زيون لمخزن طعام الكنيسة اللوثرية    -مركز توزيع المواد الغذائية   
)Food Distribution Center - Zion Lutheran Church Food 
Pantry ( 

زيون الفرصة من أجل الوصول إلى المحتاجين وإطعامهم ساعياً لتلبية الحاجة  منطقة  يقدم مخزن المواد الغذائية ل 
 إلى توفير المواد الغذائية للمجتمعات المحلية.     

143 Albany St. 
Ferndale, MI 48220 
٥٥١٠-٣٩٨   رقم الهاتف:   (٢٤٨) 

   ١٢حتى    ٩الثالثاء والخميس من  



لدوين امركز ب   ،مركز توزيع المواد الغذائية 
)Food Distribution Center 
The Baldwin Center Inc. ( 

في بونتياك في ميشيغان.    ، وهو وكالة خدمات إنسانية شاملة   ، يقع مركز بالدوين 
إطعام الرجال والنساء واألطفال في مجتمع بونتياك وإلباسهم  ب   تتمثل مهمته 

وتثقيفهم وتمكينهم. باإلضافة إلى ذلك، يقدم مركز بالدوين خدمات لتلبية  
كتفاء ذاتي  االحتياجات األساسية وتوفير األدوات لألطفال والكبار بغية اكتساب ا 

.    اقتصادي والكمال الشخصي   

212 Baldwin Ave PO BOX 420700 
Pontiac, MI 48342 

(٢٤٨) ٦١٠١-٣٣٢ 

، كنيسة كالفاري  توزيع المواد الغذائية مركز  
     المشيخية

)  Food Distribution Center 
Calvary Presbyterian Church( 

تؤمن بأن كل شخص يستحق الحصول على ما يكفي من    المساواة:  •
 الغذاء ليعيش حياة صحية.  

تؤمن بأن األشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة    الكرامة:  •
 الغذائية يستحقون المعاملة العادلة والعيش بكرامة.  

 تحسين حياتهم.  تؤمن بأن التعليم يمّكن األفراد من أجل    التمكين:  •
 تؤمن بأن التعاون يبني مجتمعات أقوى.    التعاون:  •
الشفافية المالية ونية    ال بد من احترام ف تؤمن باإلدارة الحكيمة،    اإلدارة:  •

 الجهة المانحة. 

19125 Greenview Ave, 
Detroit, MI 48219 

(٣١٣) ٢٥٩٠-٥٣٧ 
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 مخزن طعام أيدي المجتمع   -مركز توزيع المواد الغذائية  
)Food Distribution Center- 
Community Hands Food Pantry ( 
 

بصياغة أفكار جديدة، وتحسين صحة    -الذين يحتذون بالقدوة  موردي األغذية  عن    تبحث 
. للقضاء على الجوع والفقر   تحرك   وإنشاء مجتمعاتهم،     

42400 Ryan Rd, 

Sterling Heights, MI 48314 
(٥٨٦) ١٧٣٠-٣٢٣ 

ظهراً   ١٢صباحاً حتى    ٩  األربعاء من   
مساًء    ٥  حتى   ١٢  الخميس من   

ظهراً   ١٢األحد الساعة    

 
 
  

جوان ووين ويبرتوزيع   مركز  
)Joan & Wayne Webber Distribution ( 

تنظم بنوك الطعام ومخازن المواد الغذائية، كمركز توزيع جوان ووين ويبر،  
عملية جمع التبرعات الغذائية وتوزيعها على المحتاجين. كذلك، تعتمد معظم  
منظمات اإلغاثة من الجوع غير الربحية، كمركز توزيع جوان ووين ويبر،  

الذين ال    على المتطوعين والتبرعات من األشخاص ذوي القلوب الرحيمة 
 يريدون أن يجوع أي شخص محتاج.   

24140 Mound Rd 
Warren, MI 48091 

(٥٨٦) ٦٨١٥-٧٥٨ 
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 المركز اإلسالمي في أميركا 
Islamic Center of America 

أمريكا لترسيخ المعايير االجتماعية واألخالقية والدينية  في  تأسس المركز اإلسالمي 
كي حول  ر ي العربية، ولتثقيف المجتمع األم  للمسلمين في الواليات المتحدة، ولتعليم اللغة 

. اإلسالم والثقافة العربية  

  ١٥٠رطل من الطعام على حوالي   ٦٠٠٠كل سبت عند الصباح، يتم توزيع ما يقارب  
 عائلة محلية.  

19500 Ford Rd,  
Dearborn, MI 48128 
(٣١٣) ٠٠٠٠-٥٩٣ 

٠٤٥٩  -٢٧١  –  (٣١٣الفاكس: )رقم   

مساًء   ٥ صباحاً حتى  ٩ من اإلثنين إلى األحد من  

 البريد اإللكتروني

 

 
 

توزيع المواد الغذائية، الخدمات المجتمعية في نيو    مركز
   ليبرتي 

Food Distribution Center 
New Liberty Community Services 

في توزيع الطعام على العائالت في  الخدمات المجتمعية في نيو ليبرتي استمرت  
خدمة طلبات السيارات.   عبرجمعة من كل شهر خالل الوباء نهار أول    

8425 Fenkell Ave, 
Detroit, MI 48238 

 جهة اإلتصال: سنكارال غودار 

(٣١٣) ٢٤٢٤-٣٤٢ 
gapeach64@gmail.com : البريد اإللكتروني    
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مركز زمان هوب فور  
 هيومانتي  

Zaman’s Hope For 
Humanity Center 

مخزن  خيار العميل في ما يخص  ، وهو  مان هوب فور هيومانتي ز مركز  يقدم  
حساسة ثقافياً لعمالء الجمعية حيث تسمح لهم  و ق كريمة  ، تجربة تسوّ الطعام 

أما العمالء الذين    مجاناً وفقاً للتفضيالت أو نمط الحياة أو الدين. باختيار الطعام  
مل اإلجتماعي في مركز  ع ال  موظفي يتم تقييم احتياجاتهم ومعالجتها من قبل  

قسائم كل شهر للحصول    فيمنحون  ،بموجب نموذج شامل إلدارة الحالة زمان  
   . على الطعام والمواد األخرى من المخزن

26091 Trowbridge 
St, Inkster, MI 48141  
(٣١٣) ٣٩٩٤-٥٥١ 

  ١٠من اإلثنين إلى الجمعة من  
    مساءً   ٣صباحاً حتى  
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 كوفنانت هاوس في ميشيغان 
 )Covenant House of Michigan( 

دينية غير ربحية توفر األمل للشباب المشردين    جمعية كوفنانت هاوس في ميشيغان هي  
وفر المأوى  كذلك، ت عاماً.    ٢٤و ١٨والهاربين والمعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين  

، فضالً عن خدمات الدعم األخرى، للمساعدة في التغلب على  ةوالبرامج التعليمية والمهني 
. أما هدف  والبطالة والتعليم غير الكافي والعنف والمخدرات والعصاباتالتشرد  ك  العقبات 

.   الجمعية فهو إعادة توجيههم إلى الطريق الصحيح من أجل بلوغ سن رشد مثمر وناجح  

 

2959 Martin Luther King Jr., Blvd, 

Detroit, MI 48208 
٢٠٠٠ -٤٦٣  – (٣١٣رقم الهاتف: )  

٢٠٠١ -٤٦٣  – (٣١٣رقم الفاكس: )  

صباحاً   ٩من اإلثنين إلى الجمعة من 
مساءً  ٥حتى   

لرفع مستوى المحرومين في الواليات المتحدة    جاهدةً تسعى جمعية إكنا ريليف  
من خالل شبكة وطنية من المالجئ ومخازن الطعام والعيادات الصحية وبرامج  

تنمية المهارات وخدمات اإلغاثة في حاالت الكوارث وخدمات الالجئين  
بناء مجتمعات  إكنا ريليف على تعمل  . كذلك،  من الخدمات األخرى  زيد والم 

مع  يعانون من اليأس   لألشخاص الذيناألسر وخلق الفرص   وتعزيز   صحية 
. احتياجاتهم اإلنسانية األساسية والدفاع عن  على كرامتهم الحفاظ    

 
 
 
12346 McDougall St, 
Detroit, MI 48212 
 (٣١٣) ٦٨٠٠-٣٦٦ 

٢٩٧٨  -٣٦٦  –  ( ٣١٣رقم الفاكس: )   
من اإلثنين إلى الخميس     
     مساًء    ٤صباحاً حتى    ٩من    

صباحاً    ٩الجمعة من  
   ظهراً   ١٢حتى  



ساوثفيلد لتنمية المجتمع جوي  شركة   
)Joy Southfield Community  
Development Corporation( 

. والشركات في بناء مجتمع صحي ومزدهر : دعم السكان  المهمة  
: ساوثفيلد جوي  تقدم   

منح تحسين المنزل  -  
سوق المزارعين والبستنة المجتمعية   -     

المنزل تملك    دعم  -     
منع حبس الرهن  -  
التنمية االقتصادية المحلية  -  
برنامج تحسين الواجهة التجارية  -  

18917 Joy Road,  
Detroit, MI 48228 

٧٧٧٣  -٥٨١  – (٣١٣الهاتف: )رقم   

٧٧١٥  -٥٨١  – (٣١٣رقم الفاكس: )  

 

 

ميشيغان   شرق  لجنوب  واي  يونايتد  
(United Way for Southeastern  Michigan) 

تحسين المجتمعات  و ديترويت وجنوب شرق ميشيغان  في  قوة الرعاية  تعبئة تهدف إلى 
.  قابلة للقياسو  دائمة  حياة الفردية بطرق وال   

3011 W Grand Blvd #500, 
Detroit, MI 48202 

(٣١٣) ٩٢٠٠-٢٢٦ 

مساًء    ٥صباحاً حتى  ٨من اإلثنين إلى الجمعة من 
  LiveUnited@UnitedWaySEM.org 



تأمين السكن الميسور التكلفة مجاالت مقدمو المساعدة في 

 ومنع اإلخالء والمنافع  
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مقاطعة واين في صحة والخدمات اإلنسانية إدارة المكتب   
)Wayne County DHHS Office ( 

الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان في تعزيز نتائج صحية أفضل وتقليل   إدارةتتمثل رؤية  
. تشجيع االكتفاء الذاتيوالمخاطر الصحية ودعم األسر المستقرة واآلمنة   

 

3040 W Grand Blvd - Suite 5-650, Cadillac Place 
Detroit, MI 48202       
 من اإلثنين إلى الجمعة  

مساًء   ٥صباحاً حتى  ٩من   
(٣١٣) ١٠٠٠-٤٥٦ 

 التدفئة والمنافع  
  

للعائالت واألفراد المؤهلين ذوي    والمنافع المؤقتة في مجال التدفئة  المساعدة تتوفرقد 
.  الدخل المنخفض عندما يتم إيقاف تشغيل التدفئة أو الخدمة الكهربائية  

ً  ٣٠لمدة   استمرارهاقد تشمل المدفوعات المبلغ المطلوب الستعادة الخدمة أو    يوما
ً   تتوفرقد و.  على األقل رسوم الضرورية لتقديم المدفوعات   تسديدفي   المساعدة أيضا

ً  ٣٠لمدة    إمدادات من الوقود القابل للتسليم . يوما  

يوضح الجدول أدناه قيمة المبلغ  وال بد أن تدفع جزء من الفاتورة الخاصة بك. 
الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان من مساعدتك في    إدارةقد تتمكن و المتوقع دفعه. 

.     التدفئة أو الخدمة الكهربائية مبلغ أعلى من المبلغ المطلوب عند إيقاف تشغيل  

 

 الموقع اإللكتروني:  
 

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339- 71547_5531-
18243--,00.html 



تايلور في إدارة الخدمات اإلنسانية   
)Department of Human Services-Taylor ( 

 

  إلدارةالتابع   في ميشيغان تايلورمدينة المساعدة الطبية في  مكتب علىيمكنك التقديم 
يتم تمويل هذا المرفق بشكل مشترك من قبل الحكومة الفيدرالية . الخدمات اإلنسانية

بشكل قانوني في ميشيغان من أجل التقدم للحصول على   . يجب أن تسكنوحكومة الوالية
على الرغم من هذا المرفق ألنك قد تستفيد من فوائد المساعدة الطبية في واليتك فقط.  مزايا  

اتباع  مكتب المساعدة الطبية في مدينة تايلور   –الخدمات اإلنسانية   ةإدار   ه يُطلب منأن
يحافظ على  ، إال أنه ال يزال ما يتعلق بالتشغيل   والفيدرالية فياإلرشادات الحكومية  

في ميشيغان قواعد   المساعدة الطبية كل مكتب من مكاتب قد يكون ل هيعني أن  استقالليته، مما
 .البعضمختلفة قليالً عن بعضها 

   

25637 Ecorse Rd, 
Taylor, MI 48180 

(٣١٣) ٢٥٠٠-٣٧٥ 
 من اإلثنين إلى الجمعة 

مساءً  ٥صباحاً حتى   ٨من     

على تحقيق إستقرار األسر في ميشيغان    يعمل صندوق الحرارة والدفء
تقدم ثاو، وهي منظمة  لذلك، بيئة آمنة ودافئة.  ضمن ا والمحافظة على صحتها  وتمكينه 

وكالة شريكة   ٣٩مستقلة غير ربحية، المساعدة لسكان ميشيغان المستضعفين من خالل  
عدد األسر التي  ارتفاع استمرار   في ظلالمتنقلة السنوية،   حداث المعالجةاأل وسلسلة من 
ً   المنافع  في مجال  مساعدةال تحتاج إلى  .  سنويا  

535 Griswold St #200, Detroit, MI 48226 
(٣١٣) ٢٢٦- ٩٤٦٥   

مساًء       ٥صباحاً حتى    ٣٠:٨من اإلثنين إلى الجمعة من    

 
 



  واشتيناومقاطعة  ل   المنافع في مجال مساعدة ال 
)UTILITY ASSISTANCE FOR WASHENTAW COUNTY RESIDENCE( 

الدخول من   واشتيناو فقط. ال يمكنكان مقاطعة ة لس د المساعالمركز يقدم  
 دون موعد مسبق في الوقت الحالي.  

1196 Ecorse Rd. 
Ypsilanti, MI 48198 

(٧٣٤) ٤٣٥٧-٤٨٤ 

ظهراً.   ١٢و    ٣٠:٩اتصل بين   
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 منع انقطاع الطاقة على المدى الطويل 
DTE  إدارة حالة 
٨٠٤٦-٥٤٥-٨٠٠-١ 

.متابعةالوكالة و الاألرصدة غير المدفوعة من خالل توفير خطة دفع شخصية وإحاالت  تقليلفي  يساهم  

لكي تكون مؤهالً للتسجيل، يجب أن:     
ردوال  ٠٠.٣٠٠ر من مدفوع أكثالرصيد غير كون قيمة الت -  
ال يكون لديك سجل لالستخدام غير القانوني  -  
 الفيدرالية   % أو أقل من اإلرشادات ٢٠٠يساوي دخل األسرة   -

األهلية للدخل  المتعلقة ب  
:تملك خيارات منع اإلنقطاع  -  

  :استشارات الميزانية الحكيمة   -١   

جيد السمعة وأال يكون مسجالً في أي   األهلية: يجب أن يكون حساب العميل  -
   خطة دفع أخرى.  

دفعة شهرية   ١٢قدر إجمالي فاتورة الطاقة المتوقعة للسنة ويقسمها إلى ي   -
متساوية. يتم مراجعة الحساب كل ثالثة أشهر ويتم تعديل المدفوعات ارتقاعاً أو  

 انخفاضاً وفقاً لالستخدام الفعلي للطاقة.  

 خطة الحماية من اإلنقطاع:    -٢

: هذه الخطة متاحة للمواطنين األفراد وكبار السن ذوي الدخل  األهلية  -
المنخفض على مدار السنة. وتتطلب التحقق من الهوية والدخل وحجم 

 األسرة.    

ال بد من تسديد دفعة أولية على الرصيد المستحق، ثم يتم تقسيم الرصيد   -
المستحق المتأخر إلى أجزاء متساوية وتضاف على فواتير الطاقة 

مقبلة.  ال  

ال بد من تسديد الدفعات في الوقت المحدد وإال ستنقطع الخدمة مما يؤدي   -
 إلى زيادة الدفعة الشهرية الحالية عند دفع الرصيد المستحق المتأخر.

. 
 

خطة االكتفاء الذاتي لذوي الدخل المحدود:   -٣  

مستوى الفقر ومتوسط مستوى  الفيدرالي لرشادات اإل% أو أقل من ١٥٠: يجب أن يساوي الدخل  األهلية  -
وتتطلب التحقق من الهوية والدخل وحجم األسرة.  استخدام الطاقة سنوياً.   

القيمة وتدفع صناديق المساعدة في مجال الطاقة الفاتورة  تتيح لك إمكانية تسديد دفعات شهرية ميسورة  -
 المتبقية كل شهر. 

ال بد من إعادة عملية التسجيل كل سنة إلى أن تنجح في تحقيق االكتفاء الذاتي وتصبح قادراً على دفع فاتورة   -
 الطاقة من دون أي مساعدة.     

 



 األمن السكني ومنع اإلخالء 

 لجنة اإلسكان في بليموث 
 )Plymouth Housing Commission ( 

سكن ذو نوعية جيدة لألشخاص المؤهلين بطريقة مهنية وحكيمة   أن توفرالمهمة: 
قوة إيجابية في مجتمعنا من خالل العمل مع اآلخرين  وأن تصبحمن الناحية المالية 

   . لمساعدة هذه العائالت عبر خدمات الدعم المناسبة

1160 Sheridan,  
Plymouth, MI 48170 

(٧٣٤) ٣٦٧٠-٤٥٥ 
من اإلثنين إلى الجمعة  

مساًء    ٤صباحاً حتى   ٩من   

الخدمات اإلنسانية في مقاطعة واين في ميشيغان خدمات اإلغاثة    إدارةتوفر 
 الطارئة الحكومية لإلسكان.  

26355 Michigan Avenue 
Inkster, MI 48141 

(٣١٣) ٧٧٠٠-٧٩٢ 

 إدارة الخدمات اإلنسانية في مقاطعة واين في ميشيغان 
)Michigan Department of Human Services Wayne  County ( 



 مرسي هاوسينغ 

األفراد من جميع مجاالت الحياة من خالل تقديم مجموعة كاملة من    الجمعية  ساعدت
. خيارات اإلسكان التي تناسب احتياجاتهم الفريدة   

عية ديربورن هايتس التعاونية جم  
 )Dearborn Heights Co-op( 

 يعتمد اإليجار على نسبة مئوية من دخل األسرة ويشمل:  
التدفئة   -  
التكييف    -  
الماء البارد والساخن    -  
    المنافع   -

 

16600 W Outer Dr 
Dearborn Heights, MI 48127 

(٣١٣) ٢٦٩٠-٥٦٣ 



مورتون مانور سينيور بأسعار ميسورة في شقق     
(Morton Manor Senior Affordable Apartments) 

 

الموظفون سعيدون جداً لمساعدتك  . في هذا المجتمع هنا، منزلك الجديد في مورتون مانوراعثر على 
واختبر مجموعة واسعة تأكد من رؤية مخططات الطوابق المتاحة.  في إيجاد المكان الجديد المناسب.

من وسائل الراحة في هذا المجتمع وتشمل: أماكن خالية من التدخين، أماكن مناسبة لركن السيارات 
وصالون التسمير. اختبر طريقة أفضل للعيش في مورتون مانور. توقف عند مكتب التأجير للتحقق  

   من توافر مخطط األرضية الحالي.  

20000 Dequindre St 
Detroit, MI 48234 

(٣١٣) ١٦١٦-٣٦٦ 

 شقق بأسعار ميسورة في نيو سنتر بافيليون  
(New Center Pavilion Affordable Apartments) 

ذوي الدخل المنخفض مدعومة من قبل  سكنية عائلية ل  يو سنتر بافيليون هي عبارة عن شققإن شقق ن
الحكومات الفيدرالية إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية. اتصل بشقق نيو سنتر بافيليون للحصول على 

   ٩التفاصيل الكاملة حول الشواغر وطلبات اإلسكان. نيو سنتر بافيليون هو مبنى شاهق مكون من 
مدعوم مؤلف من غرفة نوم واحدة أو غرفتين  . كذلك، يقدم اسكان١٩٧١طوابق تم بناؤه في عام  

مكتبنا في منطقة نيو سنتر التي تبعد عشر دقائق فقط عن وسط المدينة.   علألسر المتعددة. يق  

666 W Bethune St 
Detroit, MI 48202 

(٣١٣) ٧٧١٧-٨٧٢ 
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 تحالف المجتمع المتحد لإلسكان 
)United Community Housing Coalition( 
 

. محاربين القدامى المؤهلينمساعدة إيجارية لل  قدامى المحاربين ألسرقدم الخدمات الداعمة ت   
 

 تشمل المساعدة:
 مبلغ التأمين  -
 مساعدة إيجارية أخرى  -
 رسم اإلستمارة -
 رسوم التأجير المسبقة والمتأخرة  -
 المنافعفي مجال  مساعدة  -
 تكاليف اإلنتقال   -

 

2835 Bagley Street 
Detroit, MI 48216 

(٣١٣) ٧٩٠٠-٤٨١ 

رومولوس في سكان اإل لجنة   
)Romulus Housing Commission ( 

ً مثالي  اً عام اً رومولوس مسكن  اإلسكان فيتقدم لجنة   بأسعارلألفراد والعائالت    ا
من أجل  غرف نوم  ٥، ٤ ٣، ٢ ،١الشقق الفردية المكونة من ميسورة. ُصممت 

تعزز وسائل الراحة المميزة تجربتك المعيشية. إن األفراد   .ورفاهيتك راحتك
 إدارة وكبار السن واألسر الذين يستوفون إرشادات العمر والدخل التي وضعتها 

 اإلسكان والتنمية الحضرية مدعوون لإلتصال أو الزيارة.   

34200 Beverly Road 
Romulus, MI 48174 

(٧٣٤) ٥٣٨٩-٧٢٩ 
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 المجتمعي  للعمل سا أول وكالة  -وكالة أوكالند ليفينغستون للخدمات اإلنسانية 

 الخدماتي الجنوبي 

لتسديد إيجار مأوى لمرة واحدة في  أمواالً فيدراليةً  وكالة أوكالند ليفينغستون للخدمات اإلنسانية توفر
. وتقدم أولسا مساعدة مالية للمقيمين ذوي الدخل المنخفض في الجنوبية الشرقية مقاطعة أوكالند

مقاطعة جنوب شرق أوكالند لالستجابة الحتياجات الوقاية من التشرد التي ال يمكن تغطيتها من قبل  
إلدارة الخدمات اإلنسانية. التابع   الطوارئبرنامج اإلغاثة في حاالت   

في  المنافع. وهو برنامج مساعدة في مجال يمكن تقديم المساعدة لتغطية تكاليف اإليجار أو االنتقال 
.  للمنافعأو إشعار إيقاف تشغيل مؤقت  المنافعللمقيمين مع إيقاف تشغيل  الطوارئحاالت   

196 Cesar E. Chavez Avenue 
Pontiac, MI 48343 

(٢٤٨) ٢٦٠٠-٢٠٩ 

  (MSHDA) هيئة تطوير اإلسكان في والية ميشيغان  
 (EDP) برامج تحويل اإلخالء    

 تم تصميم برنامج تحويل اإلخالء من أجل إبقاء سكان ميشيغان الذين تخلفوا عن دفع إيجاراتهم خالل 
يستخدم البرنامج إجراءات قضائية خاصة للحصول على مساعدة وفي منازلهم.  ١٩-كوفيد فيروس

 إيجارية سريعة للمستأجرين المتأثرين. 

مليون دوالر على شكل مدفوعات مقطوعة ألصحاب  ٥٠تتوفر المساعدة اإليجارية التي تبلغ قيمتها 
% ١٠العقارات مقابل السماح للمستأجرين بالبقاء في منازلهم وإعفاء الرسوم المتأخرة وما يصل إلى  

. من المبلغ المستحق  

:  الموقع اإللكتروني  
https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141- 5555-

533463--,00.html 
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مقدمو التدريب المهني وخدمات 
 التوظيف
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والتوظيف في ميشيغان المهني برامج التدريب   
 

برامج   خالل  العاطلين عن العمل في ميشيغان الحصول على المساعدة في تلبية احتياجاتهم المهنية منو  ،والذين يبحثون عن مهارات جديدةالذين يعانون من العمالة الناقصة، يمكن لألشخاص 
.الحكومة الفيدرالية والحكومية  

 ً إلى   يسعونمن الموارد ألفراد ميشيغان الذين  الكثيرتقدم الوالية والمنظمات الشريكة لها . وللمقيمين الذين يتطلعون إلى اكتساب مهارة جديدة أو حضور برنامج تعليمي  تتوفر الخدمات أيضا
.  عملهمتحسين آفاق    

Warren 

27850 Van Dyke Warren, Michigan 48093-7220 

(٥٨٦) ٢١٧٠-٥٧٤ 

Detroit, Detroit’s Work Place North 

707 West Milwaukee Detroit, Michigan 48202 

تدعم كل مقاطعة واين  ٧٣٢١-٨٧٣ (٣١٣)



ز فور بروغرسديترويت، جوب –مترو   SER  
(SER Metro-Detroit, Jobs for Progress, Inc.) 

المهمة: تلبية احتياجات العمالء من خالل خدمات وبرامج متنوعة تربط األعمال والمجتمعات  
.   الحيوية اإلقتصادية للمنطقة المحلية إضفاءالقادرة على المساهمة في   

9301 Michigan Ave, Detroit, MI 48210 
مساءً   ٥صباحاً حتى    ٩من اإلثنين إلى الجمعة من    

(٣١٣) ٢٢٤٠-٨٤٦ 

مركز بريثوبت المهني والتقني   –كلية هنري فورد    
 )Henry Ford College- Breithaupt Career 
and  Technical Center ( 

كلية تركز على المجتمع، ترحب كلية هنري فورد بالطالب من ديربورن إلى ديترويت  بصفتها
. المجتمعات عبر والية ميشيغان العظيمة وجميع أنحاء العالم إلىإلى داونريفر   

... وتعرف كيف تصل إلى أين أنت ذاهب   تعلمكنت إذا    
ً تريد أن تفعل شيئ م أنك عما تريد القيام به، لكنك تعل  فكرةأدنى  لم تكن لديك  إذا في   مفيداً ا

...  حياتك  
. بينهماكنت في أي مكان  أو إذا    

5101 Evergreen Rd. 
Dearborn, MI 48128  
Campus Map 
٩٦٠٠-٨٤٥-٣١٣ 
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جتماعية خدمات االقتصادية واالمركز المجتمع العربي لل(  ACCESS ( 

عاماً. وقد أسسها   ٤٧يخدم مركز المجتمع العربي للخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية المجتمع منذ أكثر من 
من خالل واجهة متجر في الطرف الجنوبي الفقير من ديربورن.    ١٩٧١مجموعة من المتطوعين المتفانين عام  

نشأ مركز أكسس لمساعدة السكان المهاجرين العرب على التكيف مع الحياة في الواليات المتحدة. أُ   

 ً : بأي من برامج تعليم الكبار واألسرة، فيرجى االتصال بـ إذا كنت مهتما  
 هايدي ميالنين سويكي 

٣٤٠٦ - ٢٠٣( ٣١٣رقم الهاتف: )  

2651 Saulino Court 
Dearborn, MI 48120 
(٣١٣) ٧٠١٠-٨٤٢ 

٠١٠٧  -٨٤٢ – (٣١٣رقم الهاتف: )    
٣٩٤٩  -٢٠٣  – (٣١٣رقم الفاكس: )   
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 SER أكاديمية  التعليمية بيلد   يوث
) SER YouthBuild Learning Academy( 

 
 ميع مما يعزز حياة اآلالف في ج لتصبح مصدراً حيوياً في ديترويت،    كمنظمة مجتمعية صغيرة وتطورت منذ ذلك الحين   ١٩٧١مترو ديترويت عام  SER بدأت    
 أنحاء المدينة كل عام.   

 دريب المهني والتوظيف  تزود سكان ديترويت بالمهارات والموارد والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق اإلكتفاء الذاتي من خالل سلسلة من البرامج التعليمية والت باإلضافة إلى ذلك،  
 فضالً عن مبادرات تنمية الشباب والتعليم.   

  

5200 Stecker St,  
Dearborn, MI 48126 
 من اإلثنين إلى الجمعة  

مساءً   ٥ صباحاً حتى ٣٠:٨من   

(٣١٣) ٥٢٠٠-٩٤٥ 



 
مركز ساماريتان   - المهني  أت ورك يترويت  د مركز   

(Detroit at Work Career Center  Samaritan Center ( 

 

من خالل شركاء   ،التدريب التي يقدمها مركز ديترويت أت وركإن برامج  
مجانية لسكان ديترويت المؤهلين. انضم  هي  ،ندريب المزودين المفضلي الت

إلى مجتمع ديترويت أت ورك عبر اإلنترنت لمشاهدة مقاطع الفيديو حول  
 خدماتهم وعملية التسجيل في التدريب.      

 

5555 Conner St,  
Detroit, MI 48213 
 من اإلثنين إلى الجمعة 

مساءً  ٥ صباحاً حتى  ٨من     

(٣١٣) ٩٦٧٥-٩٦٢ 

 جوب سنتر 
Job  Center 

! مقابل دون من وظيفة  جوب سنتر سيجد لك  

إن خدمات التوظيف في ميشيغان جاهزة لمساعدتك. يعد جوب   
سنتر مؤسسة راسخة، تملكها وتديرها عائلة في ميشيغان. يقدمون  

. ١٩٨٣لديترويت والمناطق المحيطة بها منذ عام خدمات التوظيف  
عمل  وقد ساعدوا الكثير من الناس على مر السنين في العثور على  

.  بدوام كامل   

13456 E Eleven Mile Rd, 
Warren, MI 48089   

صباحاً   ٦من اإلثنين إلى الجمعة من 
مساءً  ٧ حتى  

ظهراً    ١٢  صباحاً حتى  ٧السبت من   

(٥٨٦) ١٧٧٠-٧٧٣ 
jobcentermichigan.com 
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 أت ورك ديترويت
(AtWork Detroit) 

ً مدينة وارن في خبراء التوظيف في أت ورك يثق الباحثون عن العمل في   إرشادهم خالل عملية التوظيف ومساعدتهم في العثور على الوظيفة المثالية  بغية  منذ ما يقارب العشرين عاما
 .وأكثرها شهرة في البالد   الكبرى الشركات معظم اإلدارية في  والمحترفين الموهوبين في مجموعة متنوعة من المناصب المبتدئة   أت ورك تضع وفي منطقة وارن.  

12434 Twelve Mile Rd #101, 
Warren, MI 48093 
 من اإلثنين إلى الجمعة  

مساءً   ٥ صباحاً حتى  ٨من     
(٥٨٦) ٢١٣٦-٢٠٤ 

    ٧٠٢٥ -٣٨١ -٥٨٦رقم الفاكس: 



 فورج للتوظيف الصناعي  

Forge Industrial Staffing 

ح مكاسب متناسبة والشعور بالرضا.المهمة: توفير بيئة تشجع اإلنجاز الفردي وتمن   
توقعات العمالء.     دون األداء اليومي    يكون يصبح كل فرد مسؤول عن الجودة مما يضمن أال  و  

27070 Hoover Rd, Suite B, 
Warren, MI 48093 
 من اإلثنين إلى الجمعة 

مساءً   ٥ صباحاً حتى  ٩من    
(٥٨٦) ٩٢٤٠-٣٨٢ 



    خدمات التوظيف في  UM  ديربورن  

  UM Dearborn Career Services 

طالب ديربورن في االستكشاف المهني والتخطيط والتحضير للوظيفة وتطوير مهارات البحث عن الوظيفة. المساعدة إلى  تالنت غاتاوي في  خدمات التوظيف تقدم 
توفير مجموعة واسعة من األحداث واإلرشادات التي تساعد الطالب على ممارسة مهنتهم كما تسهل اإلتصاالت بين الطالب وأرباب العمل والمجتمع من خالل 

.    بأفضل طريقة  

 

19000 Hubbard Dr #280, 
Dearborn, MI 48126 
 من اإلثنين إلى الجمعة  

مساءً   ٦ صباحاً حتى ٨من   

(٣١٣) ٥٠٢٠-٥٩٣ 



   ! ميشيغان وركس
Michigan Works! 

بصفتها جمعية تنمية القوى العاملة األساسية في الوالية، ينصب تركيزها على 
 وتبني الفرص  السياسة والتعليم والتعاون. فتخلق   تحريك األمور في مواصلة 

 ً . مجتمعات أقوى من خالل المناصرة واإلبتكار معا  

6451 Schaefer Rd #2, 
Dearborn, MI 48126  

الجمعة من اإلثنين إلى   
مساءً  ٥ صباحاً حتى  ٨من    

(٣١٣) ٨٣٨٠-٩٤٥ 
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غروث   كسسأ  
في الشرق    برنامج رعاية الطفل المنزلية  

)ACCESS Growth,Home-Based  Child Care Program 
East( 
 

يتلقى   كذلك، يزود هذا البرنامج الالجئات بالمهارات واألدوات الالزمة بغية إنشاء مؤسسات رعاية األطفال الخاصة بهن في المنزل. 
 .  الالجئون تقييماً فردياً من أجل تحديد احتياجاتهم

4301 E. 14 Mile Rd. Sterling 
Heights, MI 48310  

٦٠٣٦ -٧٢٢– ( ٥٨٦رقم الهاتف: )   

 رلينغ هايتسيست –مؤسسة المجتمع الكلداني 
 )Chaldean Community Foundation (CCF) - Sterling Heights ( 

كي والمجتمعات احتياجات المجتمع الكلداني األمير م ع لد  ،كية ير غير الربحية لغرفة التجارة الكلدانية األم الذراع وهي  ،تتكرس مؤسسة المجتمع الكلداني  
التي يعيشون ويعملون فيها من خالل التعليم والعطاء الخيري والمناصرة.    

  3601 15 Mile Rd 

Sterling Heights, MI 48310 
٧٢٥٣  -٧٢٢ – ( ٥٨٦رقم الهاتف: )  
٧٢٥٧  -٧٢٢  – (٥٨٦رقم الفاكس: )   

 



مقاطعة ماكومب  –برنامج قانون استثمار قوة العمل   –كي والكلداني لمجلس العربي األميرا   
  

 American & Chaldean Council- Workforce  Investment Act 
(WIA) Program - Macomb County 

الخدمات اإلنسانية غير الربحية الرائدة وتعنى بتقديم الخدمات لمجتمعات الشرق األوسط  كي والكلداني هو منظمة  المجلس العربي األمير
 والمجتمعات الرئيسية في جنوب شرق ميشيغان.     

38219 Mound Rd.  
Sterling Heights, MI  
48310 
٧٥٥٠ -٩٣٩ – ( ٥٨٦رقم الهاتف: )   

٧٥٣٢  -٩٣٩  – (٥٨٦رقم الفاكس: )   

اإللكتروني:   الموقع   

http://www.myacc.org/programs/employ 
ment-training/ 
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لجنوب شرق ميشيغان هي منظمة   يةمؤسسة المجتمعال 
خيرية متعددة األوجه وكاملة الخدمات تقود الطريق نحو 

التغيير اإليجابي. تبادر بالجهود الخيرية وتحميها 
وتغذيها وتخلقها مركزةً على التأثير اإليجابي الدائم في  

 المجتمعات. 
   

 العنوان:  
333 W Fort St #2010, Detroit, MI 48226  

٦٦٧٥  -٩٦١  –(٣١٣الهاتف: ) رقم   

 

أبوابها أمام   كية لالجئين والمهاجرين في ديترويتالية ميشيغان، تفتح اللجنة األمير في أحياء و 
تساعد الفئات األكثر ضعفاً في العالم على إعادة بناء حياتهم. وهي  األشخاص المهجرين حيث 

جزء من شبكة وطنية تخترق الحواجز االجتماعية والثقافية واالقتصادية حتى تزدهر الحياة التي  
يبدأ الترحيب األول بالتعرف على الثقافة األميركية وإرساء أسس متينة لبداية جديدة  توقفت سابقاً. 

الت المجتمعية األساسية لالندماج بنجاح في مجتمعنا. وإجراء اإلتصا   
 

٤٤٢٠ -٥٨١  –٣١٣رقم الهاتف:   
٤٤٧٢  -٥٨١ –٣١٣رقم الفاكس:    

info@uscri-detroit.org :البريد اإللكتروني 
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