
 

املساعدة املالية يف حاالت الطوارئ

206-323-6336 1963-213-425 أو
 خدمات املجتمع الكاثولييك 

األربعاء من 2 إىل 4 مساًء والجمعة من 10 صباًحا إىل الظهر

425-943-7555 Hopelink

253-234-9989 IAWW

425-746-1940  LifeWire )يتوفر دعم لضحايا العنف املنزيل(

1-888-404-6272 MCRC

425-452-7300 Salvation Army

2-1-1 Solid Ground )متاح من خالل 2-1-1( 

help@bellevuelifespring.org Bellevue LifeSpring

املساعدة القانونية

206-324-6890  خدمات املجتمع الكاثولييك 
)مركز املساعدة القانونية للمستأجرين( 

425-747-7274 Eastside Legal Assistance )مساعدة املهاجرين واملستأجرين( 

253-234-9989 IAWW

206-267-7090 King County Bar Association

425-861-9555 MAPS

206-694-6767 0500-723-206 أو الخط الساخن لخدمات املستأجرين

مركز اتصال مقاطعة كينج الخاص بفريوس كورونا املستجد

206-477-3977 إذا كنت تعاين من السعال أو الحمى، فاتصل بطبيبك املعالج قبل الذهاب إىل غرفة الطوارئ. إذا كنت تعتقد أنك 
تعرضت لإلصابة بعدوى فريوس كورونا - أو إذا كنت مقدم رعاية صحية ولديك أسئلة حول فريوس كورونا - فاتصل 

مبركز االتصال لدينا بني الساعة 8 صباًحا و 7 مساًء

800-525-0127 لألسئلة العامة حول فريوس كورونا يف والية واشنطن، يرجى االتصال مبركز اتصال والية واشنطن لفريوس كورونا 
املستجد. 

ملواقع الطعام، يرجى االطالع عىل املنشور املعلومايت للوصول إىل الغذاء

BellevueWA.gov – املوقع اإللكرتوين ملدينة بيلفيو للتعرف عىل أحدث املعلومات واملوارد حول كورونا. كام يوفر املوقع أيًضا معلومات 
دقيقة بلغات مختلفة. 

للحصول عىل نُسق بديلة، أو مرتجمني فوريني، أو طلبات إقامة معقولة يُرجى االتصال قبل 48 ساعة 2834-452-425 )صوت( أو أرسل 
City of Bellevue ADA/ للشكاوى املتعلقة بأماكن اإلقامة، اتصل مبسؤول .hstephens@bellevuewa.gov بريًدا إلكرتونيًا إىل

Title VI عىل 6168-452-425 )صوت( أو أرسل بريًدا إلكرتونيًا إىل ADATitleVI@bellevuewa.gov. إذا كنت أصم أو تعاين من صعوبة يف 
السمع فاطلب الرقم 711. ميكن الوصول إىل كافة االجتامعات بالكرايس املتحركة.
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موارد حول مرض فريوس كورونا

https://bellevuewa.gov/


دعم الصحة النفسية للكبار والشباب والعائالت 

جهة االتصال | الخدمة املنظمة

206-695-7600  �
acrs.org/services/behavioral-health-and-wellness/  �

خدمة االستشارة واإلحالة اآلسيوية

4747-427-866-لشباب  �
3222-461-206 -البالغون  �

خط األزمات )24 ساعة(

206-461-4880 خدمة Consejo لالستشارة واإلحالة 

425-869-6490  �
friendsofyouth.org/  �

بالنسبة للشباب صغار السن الذين يحتاجون للوصول إىل الخدمات:
ساعات الخدمات النهارية: من 9 صباًحا إىل 4 مساًء  �
ساعات برنامج املأوى: من 8:30 مساًء إىل 8 صباًحا  �

425-449-3868  �

Friends of Youth

ypdirectors@iaww.org  �
 executivedirector@iaww.org  �

253-234-9989  �
 iaww.org  �

فئات العمرية التي تتلقى الخدمة: كافة الفئات العمرية  �

IAWW

425-746-1940  �
lifewire.org/get-help/  � LifeWire – مًعا ضد العنف املنزيل )24 ساعة(

425-885-6264  �
nami-eastside.org/  �

NAMI )التحالف الوطني لألمراض العقلية( 
Eastside

8255-273-800 )أو أرسل رسالة نصية إىل: 741-741( الخط الساخن الوطني ملنع االنتحار

425-889-5261  �
northwestu.edu/nuhope/  �

مركز NUhope Community إلسداء 

املشورة

206-527-2266  �
samaritanps.org/  �

Samaritan Center Puget Sound

206-302-2300  �
hsound.health/  �

 Sound )fka Sound Mental Health(
a– بيلفيو

1-866-833-6546 املراهقون رابط 

1-866-789-1511  �
�  ربط األشخاص مبوارد تقديم الدعم العاطفي والعالج املتعلقة باضطراب تعاطي 

املخدرات و/أو الصحة العقلية و/أو إدمان املقامرة.
Washington Recovery Help Line

1461-747-425 داخيل 115  �
westminster.org/counseling/  �

مركز Westminster Chapel إلسداء املشورة

425-747-4937  �
youtheastsideservices.org/  �

تتوفر الخدمات الصحية يف املوقع وعن بُعد  �
)YES( للشباب Eastside خدمات
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