
 رهنمای خدمات كمیونیتی كونتی االمیدا
  برای دسرتسی آسان، این رهنما رادر پهلوی تلفون خود نگهدارید

 عاجل و ضروری(اضطراری):

   911   /                                   واقعات عاجل 

 ()-                                                                                             اطفاییه البانی                                 

()-                                                                                                                      اداره پوليس البانی                                      
()-                                                                                                                           اطفاییه بركلی 

 ()-                                                                                                                         پولیس بركلی  

()-                                                                                                                    اطفاییه ایمری ویل 

()-                                                                                                            دفرت پولیس ایمری ویل 

()-                                                                                                                          اطفاییه اوكلند 

()-                                                                                                                  دفرت پولیس  اوكلند 

()                                                                                                                  دفرت اطفاییه پیدمانت 

()                                                                                                                  دفرت پولیس پیدمانت 

 صحت:

-                                                                       (معلومات راجع به مواظبت صحی )صحت عامه 

 اطفال و فامیلها

()-                                                                   (بدرفتاری با ساملندان)خدمات حمایتی كالنساالن 

()-                                                                         مركز مراجعه مواظبت اطفال    ( BANANA  ) 

 ()-                                                          معلومات و مراجعه درمورد  پناه گاه  ( EDEN  I&R  ) 

--                                                                              (درخواست و مساعدت ) جرنال اسیستنس 

()-                                                                                                            خدمات حمایتی درمزنل 

()-                                                                                             (درخواستی و كمك )مركز مدیكل 

()-                                                                                                 مركزخودكفایي كونتی شمالی 

()-                                                                                                           صحت  كودك و نو بالغ  

()-                                                                                 كمیسیون مشاورتی موترهای معلولین 

 

 كتابخانه:

()-                                                                                                                 كتابخانه عامه البانی 

()-                                                                                                                 كتابخانه عامه بركلی 



()-                                                                                                             كتابخانه عامه ایمریویل 

()-:                                                                                                               كتابخانه عامه اوكلند 

 متفرقه:

 ()-                                                                                                   (AC Transit )موترهای عامه 

()-بخش حمایتی فامیلی كونتی االمید                                                                                          ا 

()-                                                                     (وساطت ونگهداری طفل)محكمه خدمات فامیلی 

()-                                                                                            ( BART )خدمات مشرتیان بارت 

-                                                                                                                  : شكایات مشرتیان  

 SOIL                                                                                                                    :كود تركیبی مزنل  

()-                                                                                       ( Recyclying )لین ارتباطی ریسایكل 

-                                                                                                                   سوشل سیكیوریتی 

()-                                                                                                (TAX )دفرت  جمع آوری مالیات 

()-                                                                                                          كنرتول حشرات مضره 

()-                                             (تصدیق نامه تولد ، ازدواج ،فوتی)احصاییه های مهم و حیاتی 

()                                                                                                        راجسرتی جهت رای دادن 

 لین فعال  ساعته بحران:

                                                                    پناه گاه خانم هایكه مورد لت وكوب قرار گرفته اند 
 -                                                                                           لین فعال بحران جوانان  كلیفورنیا 
()-                                                                                                 لین فعال بدرفتاری با كودكان 

 --                                                                                                خدمات حمایتی درمواقع بحران 
 
--                                                                                            لین ارتباطی و فعال بحران نوبالغ 
--                                                                                                     لین ملی خشونت خانوادگی 
                                                                                                      لین ملی سوچ بورد فراری 

()-                                                                                    (Family Paths ) راه  ها وطرق فامیلی 
()-                                                                                                            لین فعال تجاوز جنسی 

 به گونه تعارف:  ازطرف (كیت كارسن)  سوپر وایزر كونتی االمیدا

 درصورت مشكالت ارتباطی و گرفنت  تماس با دفاتر مندرج این لست، لطفا با دفرت ما در تلفونشماره
تماس بگیرید ()-   

صورت گردیده است   Asian Community Collaborative  ترجمه توسط 


