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 دليل الموارد لفترة الصيف
بناًء على ما سمعته مدارس دنفر العامة عن حاجة أفراد المجتمع المحلي. حيث  2021تم تطوير دليل الموارد لصيف عام 

 المجتمع المحلي وبالتعاون مع شركاء من المجتمع. وانخراط DPSيتم إعداده بناء على تفاعل عائالت طالب مدارس 

 

 موارد الصحة والمجتمع األنشطة 

 6صفحة                                                                الصحة النفسية 2صفحة                      األنشطة الصيفية

 7صفحة                                                                          السكن 3صفحة                      األنشطة الشبابية

 8صفحة                                                  COVID-19خدمة لقاحات  4صفحة     وسائل الترفيه في الهواء الطلق

 8صفحة                                                                        األنترنت 5صفحة                     األنشطة التعليمية

 9صفحة                                                                  الدعم الغذائي 

 11صفحة                                                                                              منظمات تقدم عروض متعددة
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 األنشطة
حيث يتم بناًء على ما سمعته مدارس دنفر العامة عن حاجة أفراد المجتمع المحلي.  2021تم تطوير دليل الموارد لصيف عام 

 المجتمع المحلي وبالتعاون مع شركاء من المجتمع. وانخراط DPSإعداده بناء على تفاعل عائالت طالب مدارس 

 

 األنشطة الصيفية

 محدد مواقع برامج الشباب بدنفر

 
 

 

اكتشف برامج تقام في فترة ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية عالية الجودة باستخدام محدد 
مواقع برامج الشباب بدنفر. يمكنك البحث عن البرامج التي تقام في الفضاء االفتراضي أو 

تلك التي تتطلب الحضور الشخصي، والتي تعمل على بقاء األبناء آمنين ونشطين 
لدراسة أو بعدها، وأثناء فترات العطلة المدرسية وحتى في عطالت ومتحمسين سواء قبل ا

نهاية األسبوع. يمكنك تخصيص بحثك بكل سهولة لتلبية احتياجاتك والعثور على المغامرة 
 !لطفلكالممتعة التالية 

يمكنك الوصول إلى محدد مواقع برامج الشباب بدنفر عبر 
 اإلنترنت على:

 
denvergov.org/youthprogramlocator/  

 

 2021أيام دنفر المجانية لعام 

 

 

" أيام دنفر المجانية للعائالت وأفراد المجتمع. ستحتاج هذا Mile High Mama’sتسرد منظمة "

، إلى الحصول على تذكرة أو التسجيل قبل الحضور "COVID"العام، نظًرا لتداعيات فيروس كوفيد 

 ولكن مع ذلك، تظل مجانية! -

 اعثر على أيام دنفر المجانية عبر اإلنترنت على:
 
milehighmamas.com/blog/2021/01/20/denver-free-
days-for-2021/  
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 األنشطة الشبابية

 " Five By Fiveبطاقة "

 

 

المبكرة لألبناء  االنطالقة" للعائالت والموظفين في برنامج "Five By Fiveتوفر بطاقة "

من األماكن الثقافية  22الرائعين بدنفر" إمكانية الوصول على مدار العام وفرًصا تعليمية في 

" Five by Fiveومجمعات المراكز الترفيهية في دنفر دون أي تكلفة. تُمّكن بطاقة "
وظيف الخبرات الثقافية كبوابات إلعداد األطفال لمرحلة رياض العائالت والمعلمين من ت

 األطفال وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

 " عبر:Five by Fiveاتصل بالمسؤول اإلداري عن بطاقة "
 0904-913 (720)  هاتف: 

 mikhail.vafeades@denvergov.org  بريد إلكتروني: 

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل زيارة موقع:
 
denvergov.org/content/denvergov/en/office-of-
childrens-affairs/programs/head-start/five-by-
five.html 

 

 

 (Youth on Recordصوتيات الشباب )

 

 

" هو برنامج مجاني للموسيقيين/الفنانين المهتمين بإنتاج الموسيقى وكتابة األغاني Open labبرنامج "

يعد استوديو الوسائط للشباب الخاص وتسجيل األغاني وهندسة الصوت والعزف على اآلالت الموسيقية. 
بنا مكانًا آمنًا للشباب لتعزيز مهاراتهم اإلبداعية والتعاون مع مجتمع من األفراد ذوي التفكير المماثل. 

يتمثل هدفنا في تشجيع ممارسات التحرر الذاتي من خالل الحوار المجتمعي والتعبير عن الذات من خالل 
 الفن مع التوجيه واإلرشاد.

 تعرف على البرامج القادمة عبر اإلنترنت على موقع:
 
youthonrecord.org/programs 
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 وسائل الترفيه في الهواء الطلق

 على الدراجة

 تعليم الدراجات والقيام بالرحالت العائلية التي تركز على الخروج في الهواء الطلق.

 تواصل مع مايرا جونزاليس للمشاركة عبر:
 

 Mayra.Gonzales@montbelloorganizing.org البريد اإللكتروني: 
 

 

 

 

 (ELKالتعليم البيئي لألطفال )

 

 

( هي منظمة شاملة ال تستهدف الربح، تعمل على تطوير ELKمنظمة التعلم البيئي لألطفال )

قادة ملهمين ومسؤولين من خالل تدريس العلوم واالستمتاع بالتجارب الحياتية خارج المنزل 
 5التي تقدم للشباب من الفئات المحرومة في المناطق الحضرية والذي تتراوح أعمارهم بين 

 عاًما. 25و

تواصل مع كريس اورياس عبر البريد اإللكتروني: 
curias@elkkids.org 

 
 elkkids.orgللتعرف على المزيد من خالل زيارة: 

 
 اشترك في خدمة الرسائل اإلخبارية عبر اإلنترنت من خالل:

 
lp.constantcontactpages.com/su/cxQ1rc8 
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 األنشطة التعليمية

 " لألنشطة الترفيهية للتعليم الصيفيDPSدليل مدارس دنفر العامة "

 

لدى فريق تمكين األسر بمدارس دنفر العامة دليل للموارد الصيفية والذي يمكن 
 استخدامه كل صيف.

 
تتوفر أنشطة التعلم الصيفي للطالب بين الصف األول حتى الصف الثاني عشر. تُتاح 

 فرص لدعم تعلم القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.

تعرف على المزيد حول مشاركة عائالت طالب 
 عبر اإلنترنت من خالل: DPSمدارس 

 
equity.dpsk12.org/family-and-
community-engagement/ 
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 موارد الصحة والمجتمع

حيث يتم بناًء على ما سمعته مدارس دنفر العامة عن حاجة أفراد المجتمع المحلي.  2021تم تطوير دليل الموارد لصيف عام 

 المجتمع المحلي وبالتعاون مع شركاء من المجتمع.  وانخراط DPSإعداده بناء على تفاعل عائالت طالب مدارس 

 الصحة النفسية

 (Colorado Crisis Servicesخدمات كولورادو لألزمات ) 

 

 

توفر خًطا ساخنًا ودعم طوارئ على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع للصحة 
 النفسية/تعاطي المخدرات.

 1-844-493-8255 هاتف:

 38255إلى  ”TALK“ارسل رسالة بها كلمة 
 

 للتعرف على المزيد عبر اإلنترنت:
 coloradocrisisservices.org 

 

 

 
 
 

 مركز الصحة النفسية بمركز الوصول بدنفر

 

 

لتحديد موعد للمرة األولى لطفلك أو لنفسك أو للحصول على معلومات حول مساعدة أحد 
 أفراد أسرتك فيما يخص تلقي الخدمات

 7900-504-303 هاتف:
 

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت:
mhcd.org/access-services/  
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 السكن

 
Mile High United Way 

 

 

للتحدث مع أحد الموظفين حول المساعدة في دفع أجرة السكن والدعم  1-1-2اتصل برقم 

 الخاص بإخالء المسكن وبرامج التسكين

 1-1-2 هاتف:
 

 211colorado.org تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:
 

 

 

 

 (ERAPبرنامج المساعدة اإليجارية في حاالت الطوارئ )

 

 

(" ERAP)يمكن أن يساعد "برنامج المساعدة اإليجارية في حاالت الطوارئ بكولورادو 

يمكن أن تتضمن المساعدة تكاليف . 2020المستأجرين الذي يرجع تاريخ حاالتهم حتى أبريل 

اإليجار المتوقعة التي فات موعد استحقاقها وتكاليف اإليجار الحالية وشهرين إضافيين. 
يمكنك، بعد حصولك على المساعدة األولية، التقدم بطلب للحصول على مساعدة إضافية، إذا 

 كانت األموال ال تزال متوفرة.

 قدم طلب عبر اإلنترنت على:
 
portal.neighborlysoftware.com/erap-
colorado/Participant  
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 COVID-19خدمة لقاحات 

 ( الناس في الحصول على اللقاحاتDPSيساعد شركاء مجتمع منطقة مدارس دنفر العامة )

 ، اللجنة التنظيمية بمونتبيلو، الكنيسة المتحدة بمونتبيلو، منظمة ُصناع التغيير بكولورادو(CLLAROمنظمة مونتبيلو كوفيد ) جموعةم

 *0ثم الضغط على مفاتيح  5150-722-303 هاتف:
 

 تواصل مع كيرا جاكسون، )منسقة المجموعة(:
 kiera.jackson@montbelloorganizing.org البريد اإللكتروني:

 
 تواصل مع خوسيه رودريجز، )منسقة المجموعة(:

 josue.rodriguez@du.edu البريد اإللكتروني:
 

 tinyurl.com/COVID-Vaccine-Registration-DPSسجل عبر اإلنترنت من خالل: 

 
 

 

 

 اإلنترنت:

 بشبكة اإلنترنت في المناطق النائية للطالب االتصالخيارات 

إنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة في منزلك حتى يُتاح لك المزيد من سبل الوصول إلى الواجبات  "Internet Essentialsتوفر "

 المنزلية وفرص العمل والرعاية الصحية والمزايا والموارد التعليمية وأكثر من ذلك.

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل: 
 
 apply.internetessentials.com 
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 الدعم الغذائي

 
 

 محدد مواقع مخازن الطعام

 
 

 

أداة بحث للعثور على أقرب مخزن للطعام )بما في ذلك مخازن الطعام المتنقلة 
 التي توزع الطعام شهريًا(.

 استخدم األداة عبر اإلنترنت من خالل: 
 
foodbankrockies.org/find-food/ 

 

 

 

 

 "We Don’t Wasteاألسواق الغذائية المتنقلة التي توفرها منظمة "

 

 

مبادرة األسواق الغذائية المتنقلة للوصول إلى المجتمع بشكل  "We Don’t Wasteلقد طورت منظمة "
أكبر، وتقديم الطعام الصحي والمغذي لألشخاص، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات 

 الخالية من الدهون ومنتجات الحليب. أسواقهم مفتوحة للجميع، مهما كانت ظروفك.

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:
 
wedontwaste.org/what-we-do/mobile-markets/ 
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 مجموعة كولورادو الغذائية

 

 اشترك لالستمتاع بخدمة التوصيل المنزلي األسبوعية للوجبات اليومية حتى يونيو.

 سجل عبر اإلنترنت من خالل:
 
coloradofoodcluster.com/sign-up-and-manage-
deliveries  

 

 

 " لألطفال في سن الدراسةP-EBTبرنامج غذاء "

 

 استحقاقات غذائية لألطفال في سن الدراسة.

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:
 

cdhs.colorado.gov/p-ebt 
 

 

 

 بنوك الطعام للحيوانات األليفة

 

 

 طعام مجاني للحيوانات األليفة.

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل: 
 
coloradopetpantry.org/events/category/pet-food-banks/ 
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 منظمات تقدم عروًضا متعددة                                                    
حيث بناًءا على ما سمعته مدارس دنفر العامة عن حاجة أفراد المجتمع المحلي.  2021تم تطوير دليل الموارد لصيف عام 

 المجتمع المحلي وبالتعاون مع شركاء من المجتمع. وانخراط DPSيتم إعداده بناء على تفاعل عائالت طالب مدارس 

 

  (DPS" بمدارس دنفر العامة )FACEمراكز "  

 
 

 

" مساعدة العائالت في الوصول إلى برامج االحتياجات األساسية. FACEيمكن لمراكز "

أسابيع باللغة  4في شهر مايو ورشة عمل لدعم الوالدين ومدتها  "FACEأقامت مراكز "

اإلنجليزية )مجموعة مغلقة(، ومجموعة نسائية أسبوعية مفتوحة باللغات اإلنجليزية 
واإلسبانية والفرنسية. * بسبب تداعيات فيروس كوفيد، ال يتوفر تقديم خدمات بالحضور 

 الشخصي، وإنما تُقدم جميع الخدمات عن بُعد.

 المواقع:
 

 .John H) مدرسة جون اتش. اميسي
Amesse )االبتدائية 

 2961-424-720 هاتف:

 ,Scranton St, Denver 5440 العنوان:
CO 80239 

 
 

( Johnsonمدرسة جوهنسون )
 االبتدائية

 2970-424-720 هاتف:
 ,S Irving St 1850 العنوان:

Denver, CO 80219 

 عبر اإلنترنت من خالل: DPSتعرف على المزيد حول مشاركة عائالت طالب مدارس 
 
equity.dpsk12.org/family-and-community-engagement/face-
centers/ 

 

 " إلدارة الخدمات البشريةGiveمركز "

 
 
 

للخدمات البشرية، خدمات ومواد  "Richard T. Castro، الموجود في مركز ""GIVEيقدم مركز "

أساسية مجانية لسكان دنفر المحتاجين، بما في ذلك العائالت، والشباب المكفولين، واألشخاص الذين 
يعانون من التشرد. نظًرا ألن المركز ليس مفتوًحا الستقبال األفراد شخصيًا، سيتم الرد على مكالمتك إذا 

 تركت رسالة.
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 1250-944-720 هاتف: 
 

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:
 
denvergov.org/Government/Departments/Denver-
Human-Services/Be-Supported/Additional-
Assistance/GIVE-Center 

 

 

 

 اللجنة التنظيمية بمونتبيلو

 

تواصل مع كيرا جاكسون،  :السالمة/مكافحة العنف
kiera.jackson@montbelloorganizing.org 

صباًحا. المركز  9أول وثالث يوم خميس من كل شهر، بدًءا من الساعة  الدعم الغذائي:

 (Montbello Recreation Center) الترفيهي بمونتبيلو

". الجميع FNEمخزن للطعام وزراعة منتجات غذائية، يخدم الناس خارج منطقة "

 ُمرحب به.

التويا ايرسكن،   جهة االتصال: ●
Latoya.erskine@montbelloorganizing.org 

 ةيمة الصحة النفسظاللجنة التنظيمية بمونتبيلو + من خدمات الصحة النفسية: 

التويا بيتي،  جهة االتصال: ●
latoya.petty@montbelloorganizing.org 

 
 4630-379 (720) هاتف:

 montbelloorganizing@gmail.com البريد اإللكتروني:
 

 montbelloorganizing.org تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:

 

 

 

 "Clothes to Kidsمنظمة "

 
 

" في دنفر في توفير مالبس جديدة ومالبس مستعملة عالية Clothes to Kidsتتمثل مهمة منظمة "

الجودة للطالب من العائالت ذات الدخل المنخفض أو التي تعاني من أزمات في منطقة مترو دنفر، بشكل 
 كما أنها توفر فرص للتطوع.مجاني. 
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 4630-379 (720) هاتف: 
 

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:
 

clothestokidsdenver.org/referral-process/ 

 

 

 

 "Struggle of Love Foundationمؤسسة "

 

عصًرا في  2ظهًرا إلى الساعة  12من االثنين إلى الجمعة من الساعة  :مخزن الطعام

Academy360.الجميع ُمرحب به ، 

 Lakeshia@struggleoflovefoundation.org جهة االتصال:

                jason@struggleoflovefoundation.org 

 يتعين التسجيل للحصول على موعد فارغ. استديو التسجيل )مجاني(:

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:
tinyurl.com/recording-studio-struggle-love 

 lakeshia@struggleoflovefoundation.org جهة االتصال:

 

 E 47th Ave Denver, CO 80239 12000 موقع مخزن الطعام:
 

 struggleoflovefoundation.orgتعرف على المزيد عبر اإلنترنت من خالل:

 

 

 

mailto:info@dpsk12.org
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