
همرکز منابع مکتب جامع

به روشی Riverviewمکتبدر تالش برای خدمت به انجمن 

انند عادالنه، ما یک مرکز منابع ایجاد کرده ایم که خانواده ها می تو

.در هر زمان به آن دسترسی داشته باشند

که در دسترسهر اسالید حاوی معلومات مربوط به منابعی است

ه این اسالیدها حداقل به صورت ماهان. مکتب قرار گرفته است

ررسی یقین یابید که این منابع را در هر زمان ب. بهنگام خواهند شد

.یدمیکن



ماعالن های مه
Towsonه برنامه تدریس رایگان دانشگا

https://www.towson.edu/coe/centers/tutors/

موافقت نامه در آدرس ذیل موجود است /فورمه درخواست
https://towson.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6o2EfcSSqIyJOip?Q_Language=EN

Baltimoreشرکای منابع بخش

فوریه

شده استضمیمهPDFقالب به طور جداگانه در 

.شوداین سند لست کاملی از منابع ارائه شده توسط بخش را دارد و به صورت ماهانه بهنگام می***

COVID-19خط تلیفون 

410.887.3816 

روز هفته فعال است7ن در این خط تلیفو

.ک به تماس گیرندگان در دسترس هستندنمایندگان اسپانیایی زبان و یک پرستار از پرسنل برای کم

خش کتابخانه ب Baltimore

https://mailchi.mp/bcpl/2020-20-november?e=6b2e1f2f39

ا قرض بگیریدشما اکنون می توانید لپ تاپ و نقطه اتصال ر***

https://www.towson.edu/coe/centers/tutors/
https://mailchi.mp/bcpl/2020-20-november?e=6b2e1f2f39


ماعالن های مه
کانمنبع مراقبت از کود

کانمکان یاب مراقبت از کود

https://www.marylandfamilynetwork.org/for-parents/locate-child-care

این منبع به شما اجازه می دهد تا مراکز مراقبت از کودکان در منطقه خویش را پیدا کنید***

ووچر مراقبت از کودکان

یقین .اقبت از کودکان دریافت کننددریافت می کنند می توانند یک ووچر مرSNAPکهتمام خانواده هایی 

با مدیر دوسیه چنانچه مشکلی در تماس.ین زمینه با مدیر دوسیه خویش تماس بگیریدیابید برای کمک در ا

تماس گرفته یا به 4438404122به شماره CCBCمزایایخویش دارید با متخصص شایستگی دریافت 

با کسی تماس برقرار اگر همچنان نمی توانیدایمیل ارسال کنید .SNAPbenefits@ccbcmd.eduآدرس

ماس کنید، لطفاً با مکتب تماس گرفته و از طریق بخش ارتباط مکتب جامعه با هماهنگ کننده مزایا ت

.بگیرید

PALمراکز یادگیری جوانان 

www.baltimorecountymd.gov/departments/recreation/programdivision/pal/palc

enters.html

.ذیل ارائه شده استاین سرویس رایگان است و بروشور آن در اسالید 

https://www.marylandfamilynetwork.org/for-parents/locate-child-care
mailto:SNAPbenefits@ccbcmd.edu
http://www.baltimorecountymd.gov/departments/recreation/programdivision/pal/palcenters.html


اعالن های مهم



مهمهایاعالن 
سازی مالیاتمنبع رایگان آماده

/https://cashmd.org/free-tax-preparationresources:سایتویب 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ3Bm-sgDeg&feature=youtu.be: لینک ویدیو

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
https://www.youtube.com/watch?v=eJ3Bm-sgDeg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eJ3Bm-sgDeg


مهمهایاعالن 
بیمه درمانیعمنب

https://www.marylandhealthconnection.gov/guidetoeasyenrollment/?utm_content=&utm_medium=email&ut

m_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

https://www.marylandhealthconnection.gov/guidetoeasyenrollment/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


برنامه ماه فوریه توزیع غذای مکتب محلی

(پنج شنبه)2/11/2021

Baltimore Highlandsمکتب ابتدائی 

د شدمحصول توزیع خواه

(چنانچه شرایط آب و هوایی اجازه دهد)انجام خواهد شد 7-5عت توزیع سا

(چهارشنبه)2/17/2021

Riverviewابتدائی توزیع غذای مکتب 

هد شدفقرات کنسرو شده فاسد نشدنی و نان توزیع خوا

(چنانچه شرایط آب و هوایی اجازه دهد)بعدازظهر انجام خواهد شد 1صبح تا 11اعت توزیع س

(پنج شنبه)2/25/2021

Lansdowneب لیسه مکت

واهد شدفقرات کنسرو شده و فاسد نشدنی توزیع خ

(چنانچه شرایط آب و هوایی اجازه دهد)عصر انجام خواهد شد 7-5ساعت توزیع



هفتگیتوزیع غذای 



مسکنمنابع مشکل
مسکنبرنامه پیشگیری از تخلیه

https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprogram.html

?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)

درخواست کمک هزینه کرایه مسکن

https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx

Marylandکمک حقوقی

https://www.mdlab.org/

Baltimore County Office

215Washington Ave., STE  .305

Towson, MD 21204

1800-427( 410: )شماره تلیفون محلی

5920-878( 877: )شماره تلیفون رایگان

4837-296( 410: )کسفا

5:00صبح تا 9:00عت جمعه سا-دوشنبه : دفترساعات کاری 

4:00صبح تا 9:30عت پنج شنبه سا-دوشنبه : ساعات پاسخگویی تلیفونی

https:///www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprogram.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)
https:/dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx
https://www.mdlab.org/


لدینمنابع مربوط به وا
یا یادگیری انگلیسیGEDآماده سازی برای امتحان 

هزینه محتوای درسی10$میسر می باشند کالس ها رایگان بوده و فقط ! Yریعه کالس های عصر ذ

دارد

:شوندکالس ها با همکاری این مرکز برگزار می 

The Adult Learning Center

2101E. Biddle St.

Baltimore, MD 21213

https://www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/

:از این طریق به تماس شویدYبا

Alexis Perkins

alexisperkins@ymaryland.org

4108899622 Ext 2136

تدریس خصوصی رایگان•

آزمایشگاه کامپیوتر در محل•

کارورز مددکار اجتماعی میسر می باشد•

از راه دور میسر می باشند/کالس های مجازی•

دارید؟P-EBTد آیا سوالی در مور

مچنان چنانچه سوالی دارید، لطفاً سایت ذیل را بررسی کنید چنانچه ه

ویش را سوالی دارید بر روی لینک فورمه ذیل کلیک کنید و سواالت خ

.ارسال نمایید

تسای

https://dhs.maryland.gov/p-ebt/

مهفور

P-EBTمه فور

BCPSاتاق آرامش مجازی

اینجا کلیک کنید

https:/www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/
https:/dhs.maryland.gov/p-ebt/
https:/docs.google.com/forms/d/1P4IxDcXfhILxAQsAbGOmSmtTtPQTma4OsIQP95TOO2Q/viewform?ts=5ef119a6&edit_requested=truehttps://docs.google.com/forms/d/1P4IxDcXfhILxAQsAbGOmSmtTtPQTma4OsIQP95TOO2Q/viewform?ts=5ef119a6&edit_requested=true
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mental_health_services/virtual_calming_room


معلومات کلی
تماس بگیرید یا به ویب سایت 211بیشتر شبانه روزی با شماره برای کسب معلومات در ارتباط با غذا، مسکن و کمک 

211md.orgمراجعه کنید

Marylandبانک غذای 
410-737-8282

م های اضطراریخط پیا

ساعته دریافت کنید24ارسال کنید تا پشتیبانی رایگان 741741را به شماره" HOME"کلمه 

Baltimoreاضطراری بخش پاسخگوی
410-931-2214

Marylandشرایط اضطراری خط تلیفون مربوط به خودکشی و 
1-800-422-0009

Baltimoreت اجتماعی بخش بخش خدما
410-887-TIME

ساعته والدین24خط تلیفون 

1-800-243-7337



که اکنون رابط مکتب های جامعه است ذریعه ایمیل Darlene Sainvilبا 

dsainvil@bcps.orgبه تماس شوید

.و منابع استفاده می کنیدیقین یابید که تا حد امکان از لینک ها 

تربه کمک بیشنیاز

mailto:dsainvil@bcps.org

