دليل موارد
المجتمع
طبي أو طوارئ911 :
خدمات الطوارئ  24ساعة من  (540) 434-1766 :H/R COMMUNITY SERVICESالخط الساخن
لالنتحار1(800) 273-8277 :
مكافحة السموم1(800) 222-1222 :
قسم شرطة هاريسونبورج (في غير الطوارئ)(540) 434-4436 :
قسم مأمور مقاطعة روكنجهام (في غير الطوارئ)(540) 564-3800 :
خدمات حماية األطفال1(800) 552-7092 :
خدمات حماية البالغين1(800) 832-3858 :
اإليواء في حاالت الطوارئ
 :Centralized Housing Intakeأسر تعاني من التشرد 271-1702
 :First Stepاإليواء في حاالت الطوارئ لضحايا العنف المنزلي وأطفالهم434-0295 ،129 Franklin St. .
 :Mercy Houseإيواء في حاالت الطوارئ وخدمات أخرى للعائالت432-1812 ،305 North High St. .
 :Open Doorsإيواء في حاالت الطوارئ للبالغين أكبر من  18عا ًما .المكتب 1908-705 :المأوى، 677 Chicago Ave.:
578- 3869
 :Salvation Armyإيواء في حاالت الطوارئ لألفراد والعائالت .التسجيل في الساعة  4مسا ًء يوميًا .المأوى 895
(540) 433-2785 ،Jefferson St.

الصحة العقلية والعالج من تعاطي المخدرات
 :H/R Community Services Boardالصحة العقلية وتعاطي المخدرات والخدمات التنموية 434-1941
434-8870 :Alcoholics Anonymous
 :Collins Centerخدمات لضحايا االعتداء الجنسي واإلساءة الجنسية432-6430 .
 :Community Counseling Centerاستشارات لألفراد واألزواج والعائالت433-1546 .
 :Sentara RMH Behavioral Healthاستشارات فردية وعالج جماعي وبرنامج استشفاء جزئي564-5100 .
 :Strength in Peersخدمات دعم األقران على يد أفراد مدربين وقيد التعافي217-0869 .

الصحة
قسم الصحة في  :H/Rفحص األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز،
وتنظيم األسرة /تحديد النسل ،والتحصينات ،للنساء والرضع واألطفال ،وعيادة طب أسنان األطفال574-5101 .
 :AVA Care of Harrisonburgاختبار حمل مجاني434-7528 .
 :Harrisonburg Community Health Centerالرعاية األولية وعالج األسنان واالستشارات 433-4913
 :Sentara RMH Medical Centerالرعاية الطبية 689-1000
 :Suitcase Clinicرعاية طبية للمشردين .االتصال بالممرضة تيري908-1789 :
282-6035 :Veterans Outpatient Primary Care Clinic
التوظيف وإعالة الوالدين والمساعدة المالية
قسم الخدمات االجتماعية في  :H/Rالبطاقات التموينية والمساعدة الطبية والمزايا العامة األخرى574-5100 .
قسم الخدمات التأهيلية434-5981 :
 :Elkton Area United Servicesالمساعدة المالية298-8685 .
 :People Helping Peopleالمساعدة المالية433-7286 .
 :Valley Workforce Centerخدمات مجانية للباحثين عن وظائف433-4864 .
 :Way 2 Goمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض على شراء /صيانة سيارة705-6201 .
 :Hand-in-Hand Resource Mothersبرنامج إرشادي للمراهقات الحوامل والمراهقات األمهات564-7151 .
 :Healthy Families of the Blue Ridgeمساعدة لآلباء للمرة األولى564-5982 .
 :Second Homeرعاية لما قبل المدرسة وبعدها لتأهيل الطالب في مدارس 432-7989 .Harrisonburg City

خدمات أخرى
االستحمام وغسيل المالبس مجانًا - Our Community Place :اتصل بالمركز لتحديد موعد208-7552 .
 :Blue Ridge Legal Servicesالمساعدة القانونية للعمالء ذوي الدخل المنخفض 433-1830
 :Kingsway Prison & Family Outreachدعم المساجين والمجرمين السابقين وعائالتهم433-5658 .
 :New Bridges Immigrant Resource Centerخدمات المهاجرين واستشارات الهجرة الشرعية438-8295 .
مكتب إعادة توطين الالجئين :خدمات لالجئين وخدمات الهجرة الشرعية للمجتمع 433-7942

لمزيد من المعلومات حول خدماتنا ،تفضل بزيارةhttps://www.hrcsb.org/ :

