
19-کووید  

راهنمای منابع محلی برای جنوب شرقی  
 میشیگان 
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 فهرست 

    3 – 12 هزینه کم و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی  19-مراکز تست کووید  •

      13  –  22    های غذایی و نیازهای اساسی های ارایه دهنده کمک انجمن    •

  پرداخت   و   اخراج از خانه تهیه مسکن، جلوگیری از  های  دهندگان مساعدت ارایه     •
 23 -  32    قبوض 

 33  – 45های کاریابی  و سرویس   ای ارایه دهندگان آموزش حرفه    •
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دهندگان   هیو ارا  19-دیمراکز تست کوو 
نهیهزکم  یدرمان  یخدمات بهداشت  3 



    (Covenant Waterman) کاونانت واترمن 

انجم یک  کاونانت،  درمانی  خیریه  نانجمن  غیرانتفاعی ایمانی  ای 
نفر در سال در منطقه دیترویت  هزار    20از  به بیش  ه  باشد کمی

ارایهدرمانخدمات   بیمهمی  ی  انواع  آنها  این  کند.  سالمت  های 
مدیک از  ناحیه،  دیگر  بسیاری  همچنین  و  و بیمهاید  عمومی  های 

 پذیرند. خصوصی را می

1700 Waterman St., 
Detroit, MI - 48209 

(313) 841-1699 
https://covenantcommunitycare.org/ 

هزینه یا رایگان های پزشکی کم کلینیک     

 (Thea bowman) انجمن درمانی تی بُومن 

در جهت فراهم    ی ار ی بُومن، از ابتدا  تالش بس   ی ت   ی نجمن درمان ا 
ل  کل   ی ن ی آنال   کامل   ست ی آوردن  است.     گان ی را   ی کها ی ن ی از  کرده 

  ن ی و همچن  ی دندادپزشک   ی کها ی ن ی شامل کل  گان ی را  ی کها ی ن ی کل   ست ی ل 
ا شود ی م   ی پزشک  کل   ن ی همچن   ست ی ل   ن ی .  کم    ار ی بس   ی کها ی ن ی شامل 

  یی کها ی ن ی کل   ن ی ( و همچن ی زشک پ  ی دانشگاهها  ک ی ن ی )مانند کل  نه ی هز 
 .شود ی م   ز ی ن   کنند ی کار م   ن ی مراجع   ی که بر اساس گروه درآمد 

20548 Fenkell St.,  
Detroit, MI - 48223  
 3333-255-313 :تلفن

 8679-255-313 :شماره فکس 
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American Indian 
 خدمات خانواده و سالمت 

 COVID-19  مرکز تست 

 معرف بدون نیاز به 

 آزمایش برای همه بیماران 

 

گیری  دوشنبه تا جمعه  ساعات تست 
 بعدار ظهر   1:00صبح تا    8:30

4880 Lawndale St, 
Detroit, MI 48210 

تلفن  : (313) 846-3718 

 با تعیین وقت قبلیفقط  گیری تست
 بر م نوا  16شروع از دوشنبه 

مرکز مراقبت فوری و مراقبت فوری پیشرفته      

 
 | بدون نیاز به معرف  | بدون نیاز به وقت قبلی 

 دسترس همه بیماران آزمایش در 

13510 Michigan Ave, Dearborn, 
MI48126 

 تلفن   582-0100 (313) :

 های فوری وست پارک مراقبت 

و    PCR COVID-19ارایه دهنده تست فوری  
پذیرش انواع    باروزه    PCR  2  –  3همچنین تست  

 ها بیمه

16238 W Warren Ave, Detroit, MI 
48228 

 0198-438 (313): تلفن 
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 (Robert R. Frank)  رابرت آر. فرانک   کلینیک رایگان دانشجویی  

 پذیرش همه بیماران بدون بیمه صرف نظر از اینکه بتوانند مدارک درآمدی ارایه دهند. 

 دهنده چندین تست آزمایشگاهی و خدمات دارویی رایگان.ارایه  

 ارایه دهنده خدمات گسترده سالمت روان و شبکه ارجاع به متخصصان.   

1234 Porter, Detroit, MI 48226 

 :Fax 5490-444 (313) :تلفن
(248) 469-0893 

   اکِسس    مرکز تحقیقات و سالمت جامعه

از خدمات سالمت، سالمت روان و سرویس انواع   های  متفاوتی 
-ارایه می   (Dearborn)در دیربورن  محل    7اجتماعی را در  

می   دهد. رایگان  یا  و  تخفیف  با  خدمات  این  تست    باشد.هزینه 
-، ماموگرافی و پاپ اسمیر چند نمونه از سرویس HIVرایگان  

 است.های این مجموعه  

6450 Maple St,  
Dearborn, MI 48126 

(313) 216-2230 
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Oak Street Health Rosedale Park 

اولیه   خدمات  ارایه  برای  بستری  ایجاد  به صورت  ماموریت:  که  درمانی 

مستقیم مساله افزایش قیمت و بازدهی ضعیف که دو مشکل اساسی سازمان  

 کند. می   باشد را برطرف بهداشت و درمان ایالت متحده می 

18610 Fenkell Ave,  
Detroit, MI 48223 

(313) 306-5495 

  00:17تا    00:8دوشنبه تا جمعه  
oakstreethealth.com 

  Mercy Primary Care Center - های اولیه مرسیمرکز مراقبت 

تسهیل ارایه خدمات جامع،   های اولیه ِمرسی یکی از شرکای فعال در ضمینه مرکز مراقبت
به بزرگساالن   امن و مشارکت محور  بیمار محور در محیطی  به صرفه و  سریع، مقرون 
بیمه شده و نشده در مناطقی از دیترویت که بیشترین نیاز به این مراکز است، و همسو با  

 باشد. مشارکت می

5555 Conner St #2691, Detroit, MI 48213 

 8400-692 (313) :تلفن 

 8427-692 (313) :فکس 

00:17تا    30:8دوشنبه تا جمعه    

Planned Parenthood – مرکز سالمت دیترویت 

Planned Parenthood   از و  یکی  باال  کیفیت  با  سالمت  خدمات  پیشتازان 

است ملی  سطح  در  کم  ارایه   هزینه  ملی  مرکز  بزرگترین  همچنین  و 

آماده ارایه خدمات به متقاضیان باشد. این مرکز  های جنسی می آموزش 

 باشد. بیمه شده و بدون بیمه می 

4229 Cass Ave, Detroit, MI 48201  
 7776-831 (313) :تلفن 

  4699-831 (313) :فکس 
plannedparenthood.org 
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هفت ایالتی  ای شبکه  – (FCGLR)های رایگان منطقه گریت لیک کلینیک 
   کلینیک 250شامل 

459 E 9 Mile Rd, 
Ferndale, MI 48220  

  2273-677 (248) :تلفن
Contact: Carolyn Barr  
frontdesk@ferncare.org 

Neighbors Caring for Neighbors Clinic 

Henry Ford Macomb Hospitals 

ه     Henry Ford Macombبیمارستان ر  د    Mt. Clemensپردیس    ا گ ی ا پ
ه  م ا ن ر ب ن  ی ر ت جرب  م ز  ا کی  ی  ی ا ری  ه ا ت ف ر ا طب  ر   ی ب

ا  ه ت  ب ق ا ر زشک   ی م پ ن ا و ری   ی ر ست الن   ب سا زرگ ب د  ا   ح
ن   ی آ ست.  مش ا را آ طی  حی م ر  د ت  ا م یک  خد ر  د خش  ب

ر   شه ز  رک م کی  ی زد ن ر  د خی  ی ر ا ت و  زرگ  ب ن  ا م خت ا س
نس  م ل ک ت  ن و ا ی   م م ه  ی ا ر . ا د    شو

215 North Ave., 

Mt. Clemens, MI 48043 

 9300-466 (586) :تلفن
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پیشرو در زمینه مراقبت اقبت مر  فیرست چویس  سالمت  های فوری و  های فوری 
اورژانس   بخش  در  انتظار  احتماال  باشید،  یا مصدوم  بیمار  شما  اگر  است.  شغلی 

رنج  بسیار  بود.  بیمارستان  خواهد  وقت  آور  تعیین  و  معرف  به  نیاز  بدون 
 قبلی. 

23455 Michigan Ave, 
Dearborn, MI 48124 
Mon-Sun 9am-9pm 

(734) 333-8001 

بیمراقبت  اورژانسی  خدمات  هایت،  مدیسون  فوری  میشیگان  های  هایت  مدیسون  در  را  نظیری 
های بدون نیاز به وقت قبلی ما، خدمات درمانی به بزرگساالن و کودکان  دهد. در کلینیک ارایه می 

هایت، وارن، رویال اوک، فِرنِدیل، کالسون و ِهیزل پارک کیشیپان ارایه  مناطق اطراف مدیسون  
 شود. می 

350 E 12 Mile Rd,  
Madison Heights, MI 48071 

00:21تا  00:8دوشنبه تا یکشنبه ساعت     

(248) 716-8600 

ار جامعه باشد و  زکه خدمتگ مرکز پزشکی الیف افتخار دارد  
سالمت   تقدیم  که  خود  هدف  خود  به  به  طول  در  مشتریان 

ایجاد    شانمرع  روی  بر  مرکز  این  تمرکز  برسد.  است، 
درک   و  دادن  گوش  بیماران،  یکایک  با  ارتباط  بهترین 

همه حمایت  برای  آمادگی  و  آنها  بیماران  نگرانی  از  جانبه 
 نیاز به معرف و تعیین وقت قبلی.  است. بدون 

25325 Ford Rd Suite 200, 

Dearborn, MI 48128 
00:18تا    00:9دوشنبه تا شنبه    

 (313) 887-7774 
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Western Wayne Family  مرکز بهداشتی درمانی 

درمانی   بهداشتی  اولین    Western Wayne Familyمرکز 
آنها ارایه دهنده  انتخاب شما در زمینه مراقبت های سالمت است. 

از   اعم  سنی  گروههای  همه  به  هزینه  کم  و  کیفیت  با  خدمات 
بیمار،   بیماران بیمه شده ونشده و با صرف نظر از محل زندگی 

   هستند.   

2700 Hamlin Blvd,  
Inkster, MI 48141  

00:17تا  00:8دوشنبه تا جمعه   

(313) 561-5100 

FastCareMD  های اورژانسی مراقبت  

 ها متخصص در زمینه درمان انواع بیماری ها و مصدومیت 

کلینیک همه روزه و در ایام تعطیل باز است و خدمات بهداشتی درمانی به همه 
 دهد.  بیماران در همه سنین ارایه می 

27250 Cherry Hill Rd, 
Dearborn Heights, MI 48127 

00:22تا  00:10دوشنبه تا جمعه   

00:18تا  00:10شنبه و یکشنبه   

  (313) 406-2222 
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بتواند که اشخاص، خانواده  تا  برآنست  داشتن زندگیاَکِسس  برای  آگاهانه،  ها و جوامع را  ای 

توانمند سازد. به عنوان یک مدل غیرانتفاعی از تعالی،    ،ومفید  حساس نسبت به فرهنگ خود

هر   از  نیازمندان  برای  خدمات  و  اجتماعات  ایجاد  از طریق  را  آمریکایی  میراث عرب  آنها 

می ارج  نژادی،  یا  و  میراث  اجتماعی  کارآفرینی  برای  پرقدرت  مدافع  یک  اَکِسس  نهند. 

اجتماعی  ،فرهنگی خدمات  در  که  است  ارزشهایی  از  و  مملو  آموزش  سالم،  زندگی  سبک   ،

 شود.    امور بشردوستانه یافت می 

2651 Saulino Ct, 
Dearborn, MI 48120 

00:17تا    00:9دوشنبه تا جمعه    

(313) 842-7010 

 )Taylor (  های اورژانسی و پزشکی از راه دور تیلر مراقبت  

آماده کمک رسانی به  های اورژانسی بدون نیاز به وقت قبلی تیلر کلینیک مراقبت
 هستند.   تهمه کارمندان دارای مجوز از دول  شما و خانوادتان است.

23234 Ecorse Rd, 
Taylor, MI 48180 

00:21تا    30:8دوشنبه تا یکشنبه    
(313) 768-5393 

 (Beaumont) بُومانت  فوریهای  مراقبت

داری شدن  ویزیت  به  احتیاج  فوراً  شما  که    شرایطتان   ولی  دهنگامی 
نیست،   و    بُومانت  ی فور  یمراقبتها اورژانسی  شما  نیاز  مورد  خدمات 

از اعضای گروه  خانوادتان را فراهم می آنها  هستند که متعهد    بُومانت کند. 
   باشد.  با بهترین امکانات می به ارایه خدمات با کیفیت و بیمار محور 

9870 Telegraph Rd, Taylor, MI 48180 

 20:00تا    8:00جمعه  دوشنبه تا  
 (313) 291-6600 

Fax: 313-291-6605 
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Sterling Heights  ی ویژه اه مراقبت  

خدمات    ژه ی و  ی مراقبتها  جامعه  و  بیماران  به  که  دارد  نظر  در  هایت  استرلینگ 
های بدون نیاز به درمانی فوری و دقیق را در هنگام نیاز ارایه دهند. اینها کلینک

. امکانات آنها به هدف  وقت قبلی با پزشکان، پرستاران وپرسنل پشتیبانی هستند 
 ا، مهیا شده است. اطمینان از راحتی و درمان درست بیماری و یا مصدومیت شم

37771 Schoenherr Rd Suite 102, 
Sterling Heights, MI 48312 

00:22تا   00:10دوشنبه تا یکشنبه    

(586) 978-1300 
urgentcaresterlinghts.com 

 
MedPost  خدمات اورژانسی لیوونیا 

از   بیش  در    100با  خدمات  ایالت،    8محل  برندهای  از  گروهی  ِکراسپات، 
اورژانسی  که تجربه زیادی در ارتقا چگونگی تجربه مردم از بهداشت و درمان  

  گیری ، نوبت روز هفته با ساعتهای طوالنی   7های اورژانسی ما،  مراقبت دارد.  
  بدون تماس را فراهم کرده است. ویا    تماس قبلی مراجعه با  و همچنین  آسان    ن ی آنال 

 قبلی یا معرف الزامی نیست. نوبت  

11502 Middlebelt Rd, 
Livonia, MI 48150 

00:20تا    00:8دوشنبه تا جمعه    

(734) 762-0739 

12 



امنیت غذایی و  
 نیازهای پایه 
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 بانک غذای جنوب شرقی میشیگان  (Gleaners)من گلینرز  انج 

مرکز پخش فعال در ِوین، اوکلند، ماکومب، لیوینگستون    5گلینرز دارای  
باشد و برای جنوب شرقی میشیگلن مواد غذایی  های مونرو میو کانتی

میلیون پوند غذا به همسایگان   45کند. هرساله، گلینرز بیش از  فراهم می 
می خود  همچنین  رساند نیتزمند  گلینرز  و  مغذ   ی غذاکننده    تأمین!  ی 

 آموز در سال است! هزار دانش  200آموزش علم تغذیه برای بیش از 

 

2131 Beaufait St, Detroit, MI 48207 

(866) 453-2637 

00:17تا    00:7دوشنبه تا جمعه    

00:16تا    00:9شنبه    

Contact Name: 
Lawrence Seay 866-GLEANER, ext. 223 
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Open Hands  انبار غذای 

برای اهالی  1982از سال   (Open Hands) انبار غذای اوپن هندز 
  11هر ساله به بیش از است.  غذا و لوازم بهداشتی فراهم کرده   اوکلند کانتی 

 دهد. هزار مشتری واقع در طبقه پایین کلیسای اسقفی سینت جان خدمات می

26998 Woodward Ave, Royal Oak, MI 48067 

(248) 546-1255 Ext 2 

  ( Drive Through)فقط    23:00تا  9:30شنبه 
Pantry @OpenHandsPantry.org 

روزانه بیش   روز از هفته و 6 (Forgotten Harvest)فرگاتن هاروست   
و غذای   رساند های محلی میخیریه  ههزار پوند غذای مازاد خود را ب  138از 

 . کند های نیازمند فراهم میتازه و مغذی  رایگان برای خانواده 

21800 Greenfield Road 
Oak Park, MI 48237 

 1500-967 (248) :تلفن

 1510-967 (248) :فکس

30:16تا    00:8دوشنبه تا جمعه    

mediarelations@ee.forgottenharvest.org 
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 انبار مواد غذایی  - (Madison Height UMC)مدیسون هایت    - کز پخش مواد غذایی مر  

های  بسته انبارهای غذا، مراکز اطعام فقرا،این مرکز پخش غذا عالوه بر ارایه لیستی از انبارهای غذا، اطالعاتی راجع به 
 . کندهای غذاخوری سالمندان فراهم میغذایی و کوپن ها و همچنین محل 

246 E Eleven Mile Rd, 
Madison Heights, MI 48071 

(248) 544-3544 
00:16تا   00:8چهارشنبه    

 Rev. Thomas Taylor :ارتباط با انجمن 

  –  Zion Lutheranکلیسای   –مرکز پخش مواد غذایی  
 انبار مواد غذایی 

های محلی به مواد عذایی را برطرف سازد. این انبار مواد  تالش میکند تا نیاز انجمن 
 غذایی فرصتی است برای این کلیسا تا برای نیازمندان غذا تهیه کند.  

143 Albany St. 
Ferndale, MI 48220 
 5510-398 (248) :تلفن 

00:12تا  00:9شنبه  شنبه تا پنج سه  
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 ذای بالدوینغمرکز پخش  
(Baldwin Center Inc) 

  ع انسانی واقع در پونتیاک میشیگان است. مآژانس خدمات جا مرکز بالدوین یک  
و   بانوان  آقایان،  توانمندسازی  برای  آموزش  و  پوشاک  تغذیه،  تأمین  آن  هدف 

ابزاری برای رفع  فرزندان ساکن   بالدوین ارایه دهنده خدمات و  پونتیاک است. 
به    نیازهای اساسی کودکان و بزرگساالن است که به وسیله آن اشخاص بتوانند

 خودکفایی اقتصادی و کمال شخصی دست یابند. 

212 Baldwin Ave PO BOX 420700 
Pontiac, MI 48342 

(248) 332-6101 

مواد غذایی کلیسای پروتستان مرکز پخش    
Calvary Presbyterian Church 

باور بر اینکه همه شایستگی دسترسی به غذای کافی برای  تساوی:  •
 داشتن یک زندگی سالم را دارند.

باور بر اینکه افرادی که نیاز به کمک برای تأمین مواد غذایی کرامت:   •
 .هستند  عزت برخورد عادالنه و با  سته یشا خود دارند، 

دهد که به اشخاص توانایی می باور بر اینکه آموزش  توانمند سازی:  •
 زندگیشان را بهبود بخشند.

 کند.باور بر اینکه مشارکت جوامع را مستحکمتر می  مشارکت:  •

باور بر اینکه باید به نظارت هوشمندانه، شفافیت مالی و روحیه  نظارت: •
 بخشندگی ارج نهاد.   

 

19125 Greenview Ave, 
Detroit, MI 48219 

(313) 537-2590 
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   Community Hands  صندوق غذای   - مرکز پخش مواد غذایی 

کننده تأمین  مرکز  مثال های  این  برای  که  غذایی  مواد  ایده   پیشرو  خلق  فعاالنه  جدید  های 
بخشند و یا جنبشهایی در جهت پایان دادن  کنند، سالمت جامعه خود را بهبود می می

 کند. به گرسنگی و فقر را ایجاد میکنند، را شناسایی می 

42400 Ryan Rd, 

Sterling Heights, MI 48314 
(586) 323-1730 

00:17تا   00:12شنبه ، پنج00:12تا  00:9چهارشنبه   
00:12یکشنبه    

   
 
 
 
 
 
 

و ِوین ِوبِر   آنمرکز پخش جو   
Joan & Wayne Webber  

-آوری کمک، جمعِوِبر  ن یو وِ   آن جو چون  بانک و انبارهای غذایی هم
می سازماندهی  را  نیازمندان  به  آن  پخش  و  غذایی  اکثر های  کنند. 

همچون  سازمان غیرانتفاعی  وِ   آن جو های  رفع   ِوِبر   ن یو  برای  که 
های مالی و داوطلبانه کنند، متکی بر کمک گرسنگی نیازمندان تالش می

نمی که  هستند  سخاوتمند  قلب  با  گرسنه افرادی  نیازمندی  هیچ  خواهند 
 بماند. 

24140 Mound Rd 
Warren, MI 48091 

(586) 758-6815 
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مرکز اسالمی آمریکا    

مرکز اسالمی آمریکا به منظور جاودان ساختن استانداردهای دینی، اخالقی و اجتماعی  
مسلمانات ایاالت متحده برای آموزش زبان عربی، آموزش اسالم و فرهنگ عرب به 

 جامعه آمریکا تأسیس شد.  

خانواده محلی عرضه    150هزار پوند غذا به تقریباً    6هر شنبه صبح در حدود 
 شود. می

19500 Ford Rd,  
Dearborn, MI 48128 

(313) 593-0000 

Fax: (313) 271-0459 
00:17تا   00:9دوشنبه تا یکشنبه    

Email:  

 (  New Libertyخدمات اجتماعی )   –ز پخش مواد غذایی  مرک 

خدمات اجتماعی نیو لیبرتی در دوران پاندمی هم به فراهم کردن غذا در 
ادامه     drive throughها از طریق  برای خانوادهآخرین جمعه هر ماه   

  داد. 

8425 Fenkell Ave, 
Detroit, MI 48238 

 Cincarla Goddard :ارتباط با
(313) 342-2424 

  gapeach64@gmail.com :ایمیل
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Zaman’s Hope For 

Humanity Center 

ارایه   که  مرکز  برای  این  فرهنگ  به  حساس  و  موقر  خریدی  تجربه  دهنده 
دهد که مواد غذایی را با توجه به  سازمانهاست به مشتری این امکان را می 

هزینه اضافی    عالیق  پرداخت  بدون  دینی خود  اعتغادات  یا  و  سبک زندگی 
مدل  انتخاب کند. مشتریانی که نیازهای آنها توسط پرسنل این مجموعه تحت  

مد  کوپن  تی ر ی جامع  ماهانه  شود،  برطرف  و  شناسایی  خرید  موردی،  های 
 کنند.  مواد غذایی و یا سایر اقالم از این مرکز را دریافت می

26091 Trowbridge St, 
Inkster, MI 48141  
(313) 551-3994 

00:15تا    00:10دوشنبه تا جمعه    
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Covenant House of Michigan 

Covenant House Michigan    یک مرکز غیرانتفاعی ایمان محور است که امید را
سال به   24تا    18ها، افرادی که فرار کرده و جوانان در معرض خطر بین خانمان برای بی 

های شغلی و آموزشی و سایر خدمات حمایتی را که به  آورد. آنها سرپناه، برنامه ارمغان می 
کاری، آموزش ناکافی، خشونت، مواد مخدر و باندهای  نمانی و بیخا غلبه بر موانعی چون بی 

 کنند. کند، فراهم می آن کمک می

2959 Martin Luther King Jr., Blvd, 

Detroit, MI 48208 
  2000-463 (313) :تلفن
 2001-463 (313) :فکس

00:17تا  00:9دوشنبه تا جمعه   

ICNA  کم وضع  بهبود  برای  شبکه  ریلیف  طریق  از  متحده  ایالت  در  بهرگان 
انبارهای مواد غذایی، کلینیک سراسری سرپناه  های کسب  ، برنامه های سالمت ها، 

پناهندگان،   خدمات  و  امدادرسانی  خدمات  می مهارت،  ریلیف    ICNA.  کندتالش 
جامعه  ایجاد  در  خانواده سعی  توانمندسازی  سالم،  برای  ای  فرصتهایی  ایجاد  و  ها 

 آنها، دارد.  ی انسان  ی اساس  ی ازها ی دفاع از ننیازمندان در عین حفظ کرامتشان و  

12346 McDougall St, 
Detroit, MI 48212 
(313) 366-6800  
  2978-366 (313) :فکس

00:16تا   00:9دوشنبه تا پنجشنبه    
00:12تا    00:9جمعه    

 
 
 
 
21 



 (Joy Southfield)وی سوثفیلد شرکت توسعه اجتماعی جُ 

مأموریت: پشتیبانی از کسب و کارها و ساکنین منطقه برای ایجاد یک اجتماع رو به  
 رشد و سالم. 

 جوی سوثفیلد ارایه دهنده 
 کمک هزینه بهسازی مسکن  •
   یباغبان  گروههای  و  بازارهای محلی •
 حمایت برای خرید خانه  •
 خانه   ت ی سلب مالکجلوگیری از   •
 توسعه اقتصاد محلی  •
 برنامه توسعه دورنمای تجاری  •

18917 Joy Road,  
Detroit, MI 48228 

 7773-581 (313) :تلفن

 7715-581 (313) :فکس

    United Way  برای جنوب شرقی میشیگان   

نیروی   سازی  متحرک  شرقی برای  جنوب  و  دیترویت  درمان  و  مراقبت 
که در مناطق    زندگی افرادی اجتماعات و    بخشی به   میشیگان برای بهبود 

 کنند.  دور یا نزدیک زندگی می

3011 W Grand Blvd #500, 
Detroit, MI 48202 

(313) 226-9200 

00:17تا  00:8دوشنبه تا جمعه   
LiveUnited@UnitedWaySEM.org 
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،  هزینه کم مسکنارایه دهندگان تهیه 

خانمانی و مساعدت  جلوگیری از بی

 پرداخت قبوض
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 در وین کانتی  DHHS  دفتر

 ترویج سالمت بیشتر، کاهش خطرات  ،انداز دپارتمان سالمت و خدمات انسانی میشیگانچشم
 باشد. تشویق به خودکفایی میهای امن و پایدارضمن  سالمتی و حمایت از خانواده  تهدید کننده

3040 W Grand Blvd - Suite 5-650, Cadillac Place 

Detroit, MI 48202  
  00:17تا    00:9دوشنبه تا جمعه 

(313) 456-1000 

و قبوض   گرمایش   

های کم درآمد واجد  و خانواده   در دسترس افراد   قبوض و گرمایش برای    کمکهای موقتی پرداخت 
 . ، است خدمات برق و یا گرمایش آنها قطع شده است یا خواهد شد شرایط که  

باشد.این کمک روز می  30این کمک هزینه مبلغ مورد نیاز برای وصل مجدد و یا ادامه این سرویس برای حداقل 
 روز نیز قابل پرداخت است.  30هزینه همچنین برای تهیه یک سوخت قابل حمل به میزان مصرف 

بلغ قبض را پرداخت کنید. جدول زیر مبلغ قابل پرداخت توسط شما را مشخص کرده است. ممکن است  شما باید بخشی از م
MDHHS     .برای پرداخت این مبلغ در صورتی که گرمایش و یا برق شما قطع شده است، به شما کمک کند   

Website: https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339- 
71547_5531-18243--,00.html 
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 (Taylor) دپارتمان خدمات انسانی تایلر 

توانید در تایلر اِیدی است که در آن میاِید دپارتمان خدمات انسانی تایلر، دفتر مدیکدفتر مدیک
دولت  و  فدرال  دولت  توسط  مشارکتی  به صورت  تسهیالت  این  بودجه  شوید.  پذیرش  میشیگان 

مندی  شود. شما باید به صورت قانونی ساکن میشیگان باشید تا بتوانید برای بهرهایالتی تأمین می
-تواند از امکانات مدیکاز این امکانات درخواست دهید. این به این دلیل است که هرکس فقط می

اِید دپارتمان خدمات انسانی تایلر  اِید در ایالت مورد سکونت خود استفاده کند.  اگرچه دفتر مدیک
ایالتی را برای خدمات خود اجرا کند ولی استقالل داخلی خود را   باید دستورالعملهای فدرال و 

می مدیکحفظ  دفتر  هر  که  است  معنی  بدین  این  از کند.  متفاوت  اندکی  قوانین  میشیگان  در  اِید 
 دفاتر دیگر داشته باشد.  

25637 Ecorse Rd, 
Taylor, MI 48180 

(313) 375-2500 
00:17تا    00:8جمعه  دوشنبه تا    

های میشیگان،  به پایداری و توانمندی سازی خانواده  (THAW)صندوق گرمایش  
یک سازمان غیر انتفاعی  THAWکند. داشتن آنها کمک میسالم، گرم و امن نگه

مستقل   آسیب  ( 3) (c)501و  ساکنین  به  که  طریق  است  از  میشیگان   39پذیر 
تعدادی   و  شریک  میآژانس  کمک  متحرک  و  موقت  ساالنه  تعداد برنامه  کند. 

برای   که  به خانوارهایی  رو  ساالنه  دارند  نیاز  کمک  به  خود  قبوض  پرداخت 
   .افزایش است

535 Griswold St #200, 
Detroit, MI 48226 

(313) 226-9465 
00:17تا    30:8دوشنبه تا جمعه  



 (Washentaw County) قبوض برای ساکنین وشنتاو کانتی مساعدت پرداخت 

. در  در دسترس استخدمات فقط برای اهالی وشنتاو کانتی 
 .حال حاضر فقط با تعیین وقت قبلی

1196 Ecorse Rd. 
Ypsilanti, MI 48198 

(734) 484-4357 

00:12تا   30:9تماس بیت ساعات   
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جلوگیری از قطع طوالنی مدت 

 DTEانرژی مدیریت موردی 

1-800-545-8046 

ها و  پرداختی شخصی، معرفی به آژانس ه کاهش مبلغ پرداخت نشده قبوض با استفاده از فراهم کردن برنامهب
 کند. پیگیری کردن، کمک می

 

 اید: برای ثبت نام شما ب 

 $ داشنه باشید. 300.00مانده پرداخت بیش از. •
 عدم سابقه استفاده غیر قانونی •
 باشد بودن  ط ی واجد شرا ی دستورالعمل هادر  مد فدرالآدر٪ از 200 کمتر از  مساوی یادرآمد خانوار •
 

 : های جلوگیری از قطعی گزینه

 مشاوره بودجه محور:   -1
ولی باید یک حساب خوب داشته باشد و در حال حاضر در هیچ برنامه     یرشرایط: هر مشت  •

 پرداختی ثبت تام نکرده باشد. 
  3ماه مساوی تقسیم کنید. اینحساب هر  12یک برآوردی از کل قبض انرژی سال آینده را به  •

    شود.شود و میزان پرداخت با توجه مه میزان مصرف واقعی تصحیح میماه بازبینی می
 

 : برنامه جلوگیری از قطعی -2

، درآمد و اندازه  تی هو دیی تأشرایط: ساالنه در دسترس افراد کم درآمد و سالمندان. نیاز به  •
 . دارد  خانوار

  ی مساو یبه قسمتها  حساب ، سپس مانده  باید پیش پرداختی به اندازه بدهی صورت گیرد  •
 گردد.  ی اضافه م ندهی آ یشده و به صورتحساب انرژ  می تقس

شود و همچنین صورت گیرد در غیر این صورت این خدمات قطع می  به موقعباید پرداختها  •
شود باعث افزایش پرداخت ماهانه فعلی  مادامی که اقساط ماهانه عقب اقتاده پرداخت می

 میشود  
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 برنامه خود کفایی با درآمد کم:   -3
از خط فقر قدرال تعیین شده داشته باشد و همچنین  ٪150شرایط: باید درآمد مساوی یا کمتر از  •

اندازه خانوار  دارای سطح مصرف انرژی متوسط باشد. نیاز به تأیید هویت، میزان درآمد و 
 دارد. 

های حمایتی انرژی باقیمانده  دهد و صندوقبه شما امکان پرداخت اقساط کم ماهانه را می •
 کنند. قبضماهانه شما را پرداخت می

تا زمانی که به خودکفایی برسید و بتوانید بدون کمک قبوض خود را پرداخت کنید باید ساالنه   •
 ثبت نام دوباره انجام دهید .   



مسکن و جلوگیری از بی خانمانی امنیت داشتن     

 (Plymouth)  موثکمیسیون مسکن پلی 

ای و  با روشی حرفه مأموریت:فراهم کردن مسکن با کیفیت برای افراد واجد شرایط
اقتصادی و حضور به عنوان یم نیروی مثبت در اجتماعمان از طریق همکاری با 

 دیگران برای حمایت از این خانواده ها با خدمات مناسب حمایتی  

1160 Sheridan,  
Plymouth, MI 48170 

(734) 455-3670 
00:16تا    00:9دوشنبه تا جمعه    

 

 

کمکهای دولتی اضطراری برای   گانی شی م  یکانت  ن ی و یدپارتمان خدمات انسان 
 دهد. تهیه مسکن ارایه می

   26355 Michigan Avenue 
Inkster, MI 48141 

(313) 792-7700 
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  دپارتمان خدمات انسانی وین کانتی میشیگان



 مسکن ِمرسی 

های مسکن،  ای از زندگی با ارایه طیفی کامل از گزینهبه اشخاص در هر مرحله 
 کند مناسب نیازهای ویژه هر شخص کمک می 

Dearborn Heights Co-op 

 :اجاره بر اساس درصدی از درآمد خانوار است که شامل 
 گرمایش  -

 کولر  -

 آب سرد و گرم -

 قبوض  -

16600 W Outer Dr 
Dearborn Heights, MI 48127 

(313) 563-2690 
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 برای سالمندان   (Morton Manor)  های ارزان قیمت مورتون منور پارتمان آ 

به شما برای یافتن خانه    نگیزیکارکنان لخانه جدید خود را در مورتون منور بیابید. در این مجتمع،  
نقشهایده حتماً  کنند.  کمک  جدیدتان  کنید.  آل  مشاهده  را  موجود  کف  ا های  گسترده  از    ی انتخاب 

در  های سیگار ممنوع، پارکینگ در محل و سالن برنزه است را  که شامل گزینهرا    ی امکانات رفاه
. همچنین روش بهتری از زندگی را در این مجتمع تجربه کنید. برای دیدن  د ی تجربه کن  مجتمع  ن یا

 های موجود سری به دفتر لیزینگ بزنید.  نقشه

20000 Dequindre St 
Detroit, MI 48234 

(313) 366-1616 

 (Pavilion Apartments) جدید آپارتمانهای ارزان قیمت   مرکز 

جد   ق  پاویلیون  یآپارتمانها   دی مرکز  آپارتمان متیارزان  خانواده ،  برای  های  های مسکونی 
دولتهای فدرال     HUDدرآمد است که یارانه آن توسط )بخش توسعه شهری و مسکن( کم

منازل خالی و نحوه درخواست با مرکز  شود. برای اطالعات بیشتر در مورد  پرداخت می 
آپارتمانهای پاویلیون تماس بگیرید. مرکز جدید پاویلیون یک برج   طبقه است که    9جدید 

سال   شده  1971در  خانهساخته  ما  یارانه   2و    1های  است.  را  خوابه  خانواده  ای  چند  به 
-دقیقه   10ه  در فاصل   (New Center Area)کنیم. دفار ما در نیو سنتر اریا  عرضه می 

 ای از مرکز شهر واقع شده است. 

666 W Bethune St 
Detroit, MI 48202 

(313) 872-7717 
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 United Community Housing Coalition 

فراهم  طیواجد شرا یها ه خانوا  یجانبازان مساعدت اجاره برا ی ها خانواده   یبرا یتیخدمات حما 
 این مساعدتها شامل:  .کندیم

 امنیت پیش پرداخت -
 های اجارهسایر کمک -
 اپلیکیشن فی -
 کرد رید یها  نهیاجاره و هز میتنظ ش یپ -

 مساعدت برای پرداخت قبوض  -

  های اثاث کشیهزینه -

 

 

2835 Bagley Street 
Detroit, MI 48216 

(313) 481-7900 

 (Romulus) رومولوس کمیسیون مسکن 

-ارایه دهنده مسکن عمومی و ارزان قیمت مناسب اشخاص و خانواده   مسکن رومولوس   ونیس یکم
آپارتمان است.  شده   5و    4،  3،  2،  1های  ها،  طراحی  شما  آسایش  و  راحتی  برای  اند. خوابه 

هایی دهد. اشخاص، سالمندان و خانواده امکانات رفاهی ویژه که کیفیت زندگی شما را افزایش می
ن از  بر اساس ر سن و دظ که  توسعه شهرراهنمای منتشر شده    رآمد   (HUD)  و مسکن  یبخش 

    شود.واجد شرایط هستند، دعوت به تماس می

34200 Beverly Road 
Romulus, MI 48174 

(734) 729-5389 
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OLHSA - a Community Action Agency Olhsa 
South Services 

OLHSA   های جنوب شرقی اوکلند  مالی فدرال برای یکبار پرداخت برای سرپناه منابع
درآمد جنوب شرقی اوکلند کانتی  تواند برای ساکنین کمهمچنین می OLHSAکند.  کانتی فراهم می 

های اضطراری  خانمانی، به افرادی که تحت پوشش برنامه دولتی کمکو به منظور جلوگیری از بی
 های مالی ارایه دهد. گیرند، کمکانسانی قرار نمیدپارتمان خدمات 

های اضطراری برای  ممکن است مساعدتهایی برای اجاره یا هزینه اثاث کشی فراهم شود. کمک
   اند. ساکنینی که امکانات )آب و برق و ..( آنها قطع شده و یا اخطار قطعی دریافت کرده

196 Cesar E. Chavez Avenue 
Pontiac, MI 48343 

(248) 209-2600 

برنامه تعویق   (MSHDA) میشیگان  ازمان توسعه مسکن ایالت س
 (EDP) دستور تخلیه

ی افرادی که اجاره آنها  داشتن خانه ( برای نگهEDP)  ه ی دستور تخل  ق ی برنامه تعو
به تاخیر افتاده است طراحی شده است. آین برنامه از   19-در طول دوران کووید 

برای این افراد استفاده    سریع  دادگاهی ویژه برای دریافت کمکهای مالی یک روند  
 کند. می 

$ میلیون به صورت پرداخت یکجا به صاحبخانه در ازای اینکه  50های اجاره به ارزش  مساعدت 
بماند  باقی  خود  خانه  در  مستأجر  که  دهند  دیرکردهزینه   ،اجازه  حدا   های  ازمبلغ    ٪10کثر  و 

   .را ببخشند، در دسترس است  مانده پرداختی باقی 

Website: https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141- 
5555-533463--,00.html 
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های شغلی ارایه دهندگان آموزش 
خدمات استخدامو   
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 گان یشیم یو استخدام یآموزش شغل یها برنامه

 . رندی و فدرال کمک بگ یالت یدولت ا  یخود از برنامه ها  یشغل یازها ین  نی تأم یتوانند برا  یمهای جدید و همچنین افراد بیکار ساکن میشیگان افراد کم اشتغال که به دنبال کسب مهارت

باشد. دولت و سازمانهای شریکش منابع های آموزشی هستند قابل دسترس می در پی کسب مهارتهای جدید و یا شرکت در برنامهاین خدمات همچنین برای ساکنینی که 
 دهند.خود هستند، ارایه می  چشم انداز اشتغالمتنوعی به اشخاصی که به دنبال بهبود 

Warren 

27850 Van Dyke Warren, Michigan 48093-7220 

(586) 574-2170 

Detroit, Detroit’s Work Place North 

707 West Milwaukee Detroit, Michigan 48202 

(313) 873-7321 Supports all of Wayne County. 
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SER Metro-Detroit, Jobs for Progress, Inc. 

هایی که با کسب و  رف کردن نیازهای مشتریان از طریق خدمات متنوع و برنامه ط مأموریت: بر 
 منطقه نقش داشته باشند.   یاقتصاد  پویایی توانند در    یو م   کنندبرقرار می   رتباط اکارها 

9301 Michigan Ave, Detroit, MI 48210 
00:17تا    00:9دوشنبه تا جمعه    

(313) 846-2240 

  (  Breithaupt)   تهاپت یبر مرکز شغلی و فنی    –هنری فورد  کالج 

دانش  همه  مقدم  فورد  هنری  کالج  محور،  اجتماع  کالج  یک  عنوان  از به  را    آموزان 
ایالت بزرگ میشیگان و از   دیربورن تا دیترویت تا داون ریورو از جوامع سراسر 

   دارد. همه دنیا گرامی می 

 دانید که چگونه با آن برسید... و می دانید که هدفتان چیست میاگر 
خواهید  خواهید چه کاره شوید ولی میدانید که می می دانید نمی اگر  

 تأثیرگذار باشید... 

 این دو هستید... جایی میان و یا اگر در  

5101 Evergreen Rd. 
Dearborn, MI 48128  
Campus Map 
313-845-9600 
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ACCESS 

ACCESS    (  برای بیش از )سال خدمتگذار جامعه   47مرکز انجمن عربی برای خدمات اجتماعی و اقتصادی
تأسیس شد.   1971از منطقه فقیر نشین جنوب دیِربورن در سال    فداکار   ی داوطلبانبوده است. این انجمن توسط  

ACCESS   یس شد.کمک به جمعیت عرب مهاجر برای سازگار شدن با زندگی در ایاالت متحده تأس برای 

 های آموزش بزرگساالن و یا خانواده دارید با ما ارتباط برقرار کنید:اگر شما عالقه به شرکت در برنامه

Heidi Mellanen-Swiecki: 

 3406-203 (313) :تلفن
 

2651 Saulino Court 
Dearborn, MI 48120 
 7010-842 (313) :تلفن
 3949-203 (313) :فکس
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SER YouthBuild Learning Academy 

به عنوان یک سازمان کوچک جامعه محور تأسیس شد و از آن زمان به یکی از منابع اساسی دیترویت تبدیل شده    1971این مرکز از سال  
می ارتقاء  شهر  این  در  را  نفر  هزاران  زندگی  که  برای    بخشد.است  که  منابعی  و  فرصتها  مهارتها،  دیترویت  ساکنین  برای  آکادمی  این 

ابتکارات  و   آموزش جوانان های کارآموزی به همراه های تحصیلی، آموزش کار و برنامهپکیجای از مجموعهخودکفایی احتیاج دارند از جمله 
  آموزشی، فراهم میکند. 

5200 Stecker St,  
Dearborn, MI 48126 

00:17تا    30:8دوشنبه تا جمعه    

(313) 945-5200 

37 



ه کاریابی  مرکز خیری
(Detroit at Work)  

The  ای که توسط این مرکز از طریق مراکز مورد  های آموزشی برنامه
شود برای ساکنین واجد شرایط دیترئیت رایگان است.  تأییدشان ارایه می 

نام برای کالسهای  برای دیدن ویدیو های مربوط به خدمات و روند ثبت 
 بپیوندید.    Detroit at Workآموزشی، به انجمن آنالین  

5555 Conner St,  
Detroit, MI 48213 

00:17تا  00:8دوشنبه تا جمعه   

(313) 962-9675 

 مرکز کاریابی 

 کند! مرکز کاریابی به صورت رایگان برای شما شغل پیدا می 

و   قدیمی  مرکز  یک  این  شما.  نزدیکی  در  میشیگان  استخدام  خدمات 
سال   از  آنها  است.  میشیگان  در  به پرسنلخدمات    1983خانوادگی  گیری 

می  ارایه  اطراف  مناطق  و  به  میشیگان  همچنین  سالها  این  طول  در  دهند. 
 اند. افراد بسیاری برای یافتن یک کار دایمی کمک کرده

13456 E Eleven Mile Rd, 
Warren, MI 48089  

00:19تا  00:6دوشنبه تا جمعه   
00:12تا    00:7شنبه    

(586) 773-1770 
jobcentermichigan.com 
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AtWork Detroit 

گردند، برای راهنمایی در طول روند استخدام و همچنین یافتن شغل مناسب در منطقه وارن به این مرکز  به دنبال کار می (Warren)سال افرادی که در وارن    20برای بیش از  
 های کشور قرار داده است. ترین کمپانی ترین و شناخته شدهبزرگ ای را در ِسَمت های پایه و یا مدیریتی متنوعی در افراد با استعداد و حرفه  AtWorkاند.  اعتماد کرده

12434 Twelve Mile Rd #101, 
Warren, MI 48093 

00:17تا  00:8دوشنبه تا جمعه   
(586) 204-2136  
 7025-381-586 :فکس 
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 Forge Industrial Staffing 

 فراهم کردن بستری برای تقویت موفقیت فردی و ایجاد پاداش عادالنه و متناسب به همراه حس رضایت. مأموریت: 

 تر از انتظار مشتریان نخواهد بود، میداند. کیفیت خدمات و اطمینان از اینکه عملکرد روزانه هرگز پایین  مسئول همه را 

27070 Hoover Rd, Suite B, 
Warren, MI 48093 

00:17تا  00:9جمعه دوشنبه تا   
(586) 382-9240 
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 bornUM Dearخدمات استخدامی    

دانشجویان    Talent Gatewayخدمات کاریابی در   برنامه رکمکهایی در زمینه     UM-Dearbornبرای  بهبود مهارتی شغل   ی زیکاوش و  برای کار و  آمادگی  های  ، 
شغلشان کمک   نیبه بهتر  ی ابیدر دست  انیکه به دانشجو  یی ها  یی راهنماو جامعه را از طریق برگزاری ایونتها و    انیکارفرماکند. آنها ارتباط بین دانشجویان،  کاریابی فراهم می 

 کنند. تسهیل می   ،کند ی م 

19000 Hubbard Dr #280, 
Dearborn, MI 48126 

00:18تا  00:8دوشنبه تا جمعه   

(313) 593-5020 
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Michigan Works! 

توسعه نیروی کار ایالت،    اصلی   انجمن به عنوان  تمرکز این مرکز  
بر روی تغییر سیاست، آموزش و پرورش و مشارکت و همکاری 

آنها   حمااست.  نوآور  ت یبا  می  یو  فرصت  جوامع  ایجاد  و  کنند 
 سازند.تری میقوی

6451 Schaefer Rd #2, 
Dearborn, MI 48126  

00:17تا  00:8دوشنبه تا جمعه   

(313) 945-8380 
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ACCESS Growth, 
 برنامه مراقبت از کودک در خانه )شرق(

این برنامه به بانوان پناهنده امکان کسب مهارت و ابزارهای الزم جهت تأسیس شرکت های مراقبت از کودکان در خانه خودشان را 
 . کنند   ی م دریافت    ی فرد  ی ابیخود ارز  ی ازها ین  ن ییتع   ی پناهندگان برا دهد. می

4301 E. 14 Mile Rd. 
Sterling Heights, MI 48310 
 6036-722 (586) :تلفن

Chaldean Community Foundation (CCF) - Sterling Heights 

بازرگانی    اتاق  غیرانتفاعی  بخش  بنیاد  این  کردن    Chaldean Americanدر  برطرف  به  متعهد 
 کنند از طریق آموزش، وکالت و خیرات است. ای که در آن زندگی و کار مینیازهای جامعه خود و جامعه 

3601 15 Mile Rd 

Sterling Heights, MI 48310 
 7253-722 (586) :تلفن
 7257-722 (586) :فکس



 
Arab American & Chaldean Council   

 (WIA)ر کا  ی روی ن  ی گذار  ه یقانون سرما برنامه
Macomb County 

 ان یو جر انه یجوامع خاورمنخستین سازمان غیرانتفاعی انسانی است که برای  (ACC)شورای عرب آمریکایی و کلدانی ها 
   . دهد اریه می خدمات   گان یشی م یدر جنوب شرق ی اصل

38219 Mound Rd.  
Sterling Heights, MI 48310 
 7550-939 (586) :تلفن
 7532-939 (586) :فکس
 :وبسایت

http://www.myacc.org/programs/employ 
ment-training/ 
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The Community Foundation   در جنوب
  یسازمان بشردوستانه چند وجه  کشرق میشیگان، ی 

  تالش مثبت  راتیی تغبرای با خدمات کامل است که 
این بنیاد با ابتکار عمل روی حفاطت، رشد  .کند یم

و ایجاد حرکتهای بشر دوستانه با تکیه بر ایجاد 
 تأثیرات دایمی مثبت روی جوامع، تمرکز دارد 

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

 6675-961 (313) :تلفن 

میشیگان،   دیترویت،  اطراف  مناطق  روی    USCRI- Detroitدر  به  را  درها 
می باز  میمهاجرین  کمک  و  آسیب کند  که  زندگ کند  افراد  نو    ی پذیرترین  از  را  خود 

که سدهای  بخشی از یک شبکه بزرگ سراسری است    USCRI- Detroitبسازند.  
می را  اجتماعی  و  فرهنگی  می شِ اقتصادی،  کمک  و  کهکند  کهخانواده   کند  در    هایی 

شوند.   شکوفا  بودند،  شده  محدود  فرهنگ    کشفبا    آمدگویی خوش   ن یاولگذشته 
پایی کا ی آمر برا   ریزی  ه ی،  یک محکم  و    ی  تازه    با   بنیادیارتباطات    ساختشروع 

 شود   یآغاز م  در این جامعه جدید ،   آمیزموفقیت ادغام   به منظور  جامعه

 4420-581-313 :تلفن
 4472-581-313 :فکس 

 info@uscri-detroit.org:ایمیل
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