
 
 

 نوفر الخدمات في بیفرلي، مانشیستر، إسكس، ھامیلتون ووینھام 

 

 دعم العمالء
 (SNAP)یساعد مدیرو الحاالت في تقدیم الطلبات مثل طلبات الحصول على مساعدات برنامج مساعدة التغذیة التكمیلیة  إدارة الحاالت:

 ومساعدات المرافق واإلیجار واإلسكان والمساعدات الحقوقیة وغیرھا الكثیر.
 على الخدمة.   یتم إعداد العوائد الضریبیة بدون أي مقابل مادي لمن ھم مؤھلین للحصول إعداد الضرائب:

 

  خدمات الشباب واألسرة
یقدم البرنامج ھدایا العطالت لألطفال   برنامج ھدایا العطالت أمنیات الشتاء:

عن طریق الجمع بین العائالت الُمستحقة والُمتبرعین الذین یجسدون روح  
 العطاء الحقیقیة في موسم العطالت.  

یتیح الفرصة لألطفال الُمعرضین للخطر لیستمتعوا بتجربة   معسكر الصیف: 
 ثریة ألجواء المعسكر 

اإلمدادات الوافرة بمستلزمات تُعطى  إمدادات العودة إلى المدارس:
المدارس إلى الطالب لتخفیف العبء المالي على العائالت والحث 

 على تحقیق النجاح األكادیمي.

  تعلیم الكبار 
یتلقى الطالب التعلیم في إطار دروس   : (HSE) معادلة شھادة الثانویة 

القراءة والكتابة  خاصة لكل طالب؛ لیتمكنوا من اجتیاز االختبارات في 
والدراسات االجتماعیة والعلوم والریاضیات. وبذلك ینجحون في إكمال  

 دبلومة معادلة الثانویة. 

یساعد برنامج  :(ESOL) اللغة اإلنجلیزیة للناطقین بلغات أخرى
الطالب على    (ESOL)اللغة اإلنجلیزیة للناطقین بلغات أخرى 

التحدث باللغة اإلنجلیزیة بثقة أكبر. وترّكز الدروس على تعزیز 
 مھارات المحادثة، مما یزید الثقة والقدرة على النطق الصحیح. 

 المساعدة الغذائیة
 أیام ویختارون المواد الغذائیة الُمفضلة لدیھم. 7یحضر العمالء الُمسّجلون كل  المؤن الغذائیة:

 تسجیل عمیل جدید:  ساعات توفیر المؤن الغذائیة: 
 ص 9:45 –ص  9:15اإلثنین  م  4:00 –ص  10:00اإلثنین 
 م  4:30 –م  4:00م، والساعة  12:45 –م  12:15الثالثاء  م  6:00 –م  1:00الثالثاء 

 م  4:30 –م  4:00م، والساعة  9:45 –ص  9:15األربعاء  م  6:00 –ص  10:00األربعاء 
 ص  9:45 –ص  9:15الخمیس  م  2:00 –ص  10:00الخمیس 

 وجبات مجتمعیة مجانیة: –موارد إضافیة نساعد في دعمھا 
 شارع كابوت بیفرلي  221الكنیسة المعمدانیة فیرست بابتیست،  م  8:00 –م   6:00اإلثنین 
 شارع كابوت بیفرلي 225الكنیسة التوحیدیة فیرست باریش،  م  7:00 –م  5:30الثالثاء 

 شارع دان بیفرلي 2الكنیسة المیثودیة المتحدة لیفینج فایث،  م 6:00األربعاء 
 شارع دان بیفرلي 2الكنیسة المیثودیة المتحدة لیفینج فایث،  م  6:00الخمیس 
 شارع أوشن بیفرلي 4أسقفیة سان بیتر،  م 5:30الجمعة 
 شارع كابوت بیفرلي  221الكنیسة المعمدانیة فیرست بابتیست،  م  1:30 –م  12:30السبت 
 شارع أوشن بیفرلي 4أسقفیة سان بیتر،  م 5:30األحد 

 م)  3 –ص  10م؛ السبت:  5 –ص   9:30الجمعة:  -(اإلثنین شارع رانتول  198 -متجر البضائع المستعملة 
 یعرض مجموعة جذابة ومتغیرة دوًما من البضائع المنزلیة والمالبس المستعملة بحالة جیدة وذات جودة عالیة، بأسعار رائعة. ویھدف المتجر

.  إلى توفیر الضروریات بأسعار زھیدة للمحتاجین في مجتمعنا، إال أنھ مفتوح لعامة الجمھور أیًضا، لیستمتع الجمیع بالشراء بأسعار رائعة
 .Beverly Bootstrapsعد حصیلة اإلیرادات على تمویل البرامج المھمة المقدمة في متجر تسا

 www.bit.ly/bootstraps_helpلطلب المساعدة، تفضل بزیارتنا في: 
 BeverlyBootstraps.org • 1561-927-978شارع بارك، بیفرلي •  35

 
 
 

 نحن ھنا لخدمتك 

http://www.bit.ly/bootstraps_help
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