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تسمح لق المرافق وتغدمات اإلنسانية للخدنفر   

الخدمات عبر اإلنترنت والهاتف رباستمرا   

 

مفتوحة لألشخاص الذين يعانون من التشرد مع اقتراب عاصفة ثلجية ى ستبقجئ دنفر مال  

 

، سيتم إغالق جميع مرافق دنفر للخدمات اإلنسانية  يروسڤكورونا  لحماية صحة وسالمة المجتمع والمساعدة في الحد من انتشار -دنفر 

كما تم استدعاء العاملين في مجال التوعية في المنظمات الشريكة.   . حتى إشعار آخر 2020س مار 19للجمهور ابتداء من يوم الخميس 

. وقد اتخذ قرار إغالق مرافق وزارة األمن الوطني مؤقتا ً وفقاً لتوجيهات إدارة  دنفر الخدمات اإلنسانية تدار محليا وتشرف عليها الدولة 

. الخدمات اإلنسانية في كولورادو   

معامالت الشخصية لن تكون متاحة، سيواصل الموظفون تقديم خدمات الدعم والسالمة الحيوية ألسر دنفر من خالل  وفي حين أن ال

من بعد ظهر االثنين وحتى الجمعة. الخدمات والمعامالت التي  4:30صباًحا حتى الساعة  8الخدمات عبر اإلنترنت والهاتف من الساعة 

   طريق الهاتف من خالل يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت أو عن

.720-944-4DHS (4347) او     www.denvergov.org/humanservices  

 

   (دي -تي-شركة النقل ر الغذاء، والنقد، والمساعدة الطبية، ورعاية الطفل، ) التقدم بطلب للحصول على االستحقاقات -

تااإلبالغ عن التغيير -  

تقديم الوثائق  -    

التحقق من حالة المزايا  -    

دفع دعم الطفل  -    

   رالحصول على معلومات حول المساعدة في اإليجا -  

مجال الطاقة وتخفيف الضرائب على الممتلكات تحميل طلبات المساعدة في -    

 لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم، 

   اتصل بالرقم التالي 

-844-1 CO-4-KIDS (1-844-264-5437). 
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، ليتعرض لإلساءة أو اإلهمال أو االستغال -أو أي شخص بالغ يعتبر "معرًضا للخطر"  -كبيًرا في السن إذا كنت تشك في أن شخًصا   

-4-944-720.  DHS (4347)   صل بالخط الساخن لخدمات حماية البالغين على ت ا 

تستمر العمليات األساسية خالل هذا اإلغالق، وستمضي العديد من المناسبات واالجتماعات العامة كأحداث افتراضية أو مناسبات  س

يل الحالية في لعمليات اإلغالق واإللغاء والتأج منتظمةيمكن العثور على قائمة محدثة  لالتصال.  

 www.denvergov.org.  

آخذ في التغير، فإن مالجئ دنفر وخدماتها لألشخاص الذين يعانون من التشرد ال  للخدمات اإلنسانية في دنفر وفي حين أن تقديم الخدمات  

. يمكن ألي  متوفرةدنفر تتوقع عاصفة ثلجية الربيع، يتم تشجيع السكان على الوصول إلى المالجئ ال وحيث انتزال مفتوحة للجمهور.  

)بين الساعة    2 -1-1 شخص يحتاج إلى الوصول إلى المأوى أو أي شخص يواجه شخًصا يحتاج إلى الوصول إلى المأوى االتصال بالرقم

ات.  مساًء من االثنين إلى الجمعة( لتوصيله بالموارد المتاحة، بما في ذلك المساعدة في النقل ألولئك الذين هم بال مأوى وإعاق 5صباًحا و 8

9-1-1-في حاالت الطوارئ، اتصل دائماً بـ  
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