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تزويد األشخاص المشردين بنوع التغيير الذي يفيدهم بالفعل

احصل على المساعدة لنفسك أو ألسرتك أو ألحد المحتاجين الموجودين في 
الشوارع. اسأل موظف التشغيل الخاص بالرقم 311 عن اآلتي: 

•   المعلومات المتعلقة بالوصول إلى خدمات المأوى بما في ذلك توجيهات 
الطريق إلى مراكز االستقبال الخاصة باألسر أو البالغين العزاب أو

 •   خدمات التواصل مع المشردين المتنقلة لكي تطلب أن يقوم أحد أعضاء 
 فرق التواصل بزيارة أحد األشخاص المحتاجين الموجودين في الشوارع 

أو في األنفاق.

اتصل بالرقم 311



مراكز اإليواء المخصصة للبالغين والتي تعمل طوال 24 ساعة
 مركز

Mainchance
 ; East Midtown 120 . في East 32nd St 

 .33rd St مترو األنفاق: 6 إلى

 مركز
The Living Room

  800 Barretto St., Bronx
 .Hunts Point Ave مترو األنفاق: 6 إلى

 مركز
Olivieri

Penn Station 257 . بالقرب من West 30th St
34th St. – Penn Station إلى A/C/E/1/2/3 :مترو األنفاق

 مركز
The Gathering Place

Brooklyn 2402 . في Atlantic Ave
Broadway Junction إلى A :مترو األنفاق

 مركز
Project Hospitality

Staten Island في .Central Ave 25
 St. George Staten يقع مركز اإليواء على بعد مسافة سير من

Island Ferry Terminal

مراكز االستقبال الخاصة بالمآوي
مكان التوجهالفئة

30th Street: 400-430 East 30th St./1st Ave., Manhattanالرجال البالغون
.28th St مترو األنفاق: 6 إلى

السيدات البالغات

  1122 Franklin Ave., Bronx  :Franklin مأوى
مترو األنفاق: 2/5 إلى 149th St.، ثم حافلة 55 إلى تقاطع 166th St و 

Boston Road 166 وth St 3. أو حافلة 21 إلى تقاطعrd Ave

 :)HELP Women’s Center( للسيدات HELP مركز 
  116 Williams Ave., Brooklyn

.Liberty Ave إلى C :مترو األنفاق
األسر المكونة من 

أشخاص بالغين دون 
أطفال يبلغون من العمر 

أقل من 21 عاًما

مركز االستقبال الخاص باألسر المكونة من أشخاص بالغين 
:)Adult Family Intake Center, AFIC(

  400-430 East 29th St., Manhattan
.28th St مترو األنفاق: 6 إلى

 األسر التي 
تحتوي على أطفال تقل 
أعمارهم عن 21 عاًما 

وسيدات حوامل

مكتب المساعدة على منع الطرد واإلسكان المؤقت
Prevention Assistance and Temporary(

:)Housing Office, PATH
  151 East 151st St., Bronx

. Grand Concourse – 149th St.  مترو األنفاق: 2 أو 4 أو 5 إلى

 NYC 311 ُيرجى إخطارنا من خالل تطبيق
Android أو iPhone لنظام

اتصل بالرقم 311

أو
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