نقوم بتمكين المهاجرين والالجئين باألدوات التي يحتاجونها للتأقلم بنجاح مع
العالم من حولهم ليصبحوا مشاركين نشطين في
مجتمعاتهم

متاحة للجميع

تدخل معتمد عىل معرفة بالصدمات النفسية

تحفيز

مؤهلة ثقافيا (مختص)

استعد

برنامج التحضير

الصحة المجتمعية و الرفاه االجتماعي

دروس ( )ESOLو تحضير للمواطنة
دروس خصوصية فردية و جماعية

تسجيل للتأمين الصحي
تسجيل لSNAP
ورش عمل صحية
دائرة الترابط بين مقدم الرعاية والطفل
تعزيز لصحتنا – تسهيل الوصول لخدمات الصحة النفسية
موارد للمساعدة في تحسين العالقات بين الوالدين
خدمات ارشاد نفسي داخل المركز
تعزيز الصحة النفسية االجتماعية
تثقيف عن لقاحات  COVID-19وتقديم المساعدة لتلقي اللقاح
التسجيل لبرنامج NYC Care
برنامج AYWA
برنامج المساعدة االيجارية في حاالت الطوارئ ()ERAP
مجموعة دعم نظير إىل نظير
تحويل لخدمات عىل مستوى المدينة
مهارات القيادة والعالقات الصحية
مسارات مهنية و جامعية
برنامج الخدمات القانونية
دعم أكاديمي فردي
برنامج الخدمات القانونية
مجموعات محو األمية وتنمية والمهارات اللغوية
طلبات الفيزا و الجرين كارد
طلبات لتوحيد العائالت

الوقاية

برنامج الخدمات الو قائية

برنامج الدعم المالي

االستشارات الفردية والعائلية
التدخل في األزمات واإلحاالت
تعليم األبوة واألمومة
دعم أسري ومنزلي
دعم بالنظام المدرسي

صندوق طوارئ لالجئين والمهاجرين الجدد
صندوق إغاثة

التواصل

برنامج مناهضة العنف

إدارة واإلحاالت والتدخل في األزمات
العدالة الجنائية والمحاماة القانونية المدنية
أوامر المساعدة في الحماية

 36لغة يتحدث بها
تضخيم صوت المجتمع
مبادرات المناصرة عىل مستوى المدينة
حملة تشجيع االنتخاب

برنامج MENAR

معهد البحوث

رفع أصوات المجتمع من خالل الدراسات وتقييم
االحتياجات
متابعة ونشر تأثير المبادرات التي تستجيب لثقافات
مختلفة

مجموعة دعم نظير إىل نظير
مهارات القيادة والعالقات الصحية
مسارات مهنية و جامعية

AAFSC @ the Family Justice Centers

AAFSC Bronx

FJC Bronx: 718 - 508 - 1220

966 Morris Park Ave

FJC Brooklyn: 718 - 250 - 5113

2nd Fl

AAFSC Queens
1: 37-10 30th St, 2nd Fl
2: 37-14 30th St, 2nd Fl

FJC Manhattan: 212 - 602 - 2800

Bronx, NY 10462

Queens, NY 11101

T: 718 - 643 - 8000

FJC Queens: 718 - 575 - 4500

T: 718 - 643 - 8000

T: 718 - 937 - 8000

E: info@aafscny.org

FJC Staten Island: 718 - 697 - 4300

)AAFSC Brooklyn (Atl. Ave

)AAFSC Brooklyn (HQ

384-386 Atlantic Ave

150 Court St, 3rd Fl.

Brooklyn, NY 11217

Brooklyn, NY 11201

