المواقع

ARABIC

البرامج والخدمات

تنتشر مكاتبنا ومواقع برامجنا عبر أنحاء ( King Countyمقاطعة كينغ) لخدمة
تبرعات
عمالئنا حيث يعيشون ويعملون .في عام  ،2019أكمل مكتبنا الرئيسي حملة ّ
مالية ،وبفضل هذه الحملة ،تضاعفت تقريبًا مساحة مكتبنا األصلية ،وت ّم إنشاء قاعة
اجتماعات مجتمعية ،ومركز موارد للشباب المراهقين ،وحجرات دراسية إضافية،
وإضافة  40مقعدًا جديدًا في ( Early Learning Centerمركز التعلّم المبكر) لدينا.
ً
مركزا جديدًا للتعلّم المبكر في ليك سيتي (.)Lake City
كما فتحنا
المكتب الرئيسي
4008 Martin Luther King, Jr. Way S.

Refugee Women’s Alliance
تمكين األسر • تقوية المجتمعات

Seattle, WA 98108
هاتف)206( 721-0243 :

للمحادثة باللغة الروسية)206( 954-2903 :

فاكس)206( 721-0282 :

للمحادثة باللغة الصومالية)206( 310-5841 :

( TTYالهاتف النصي))206( 721-5299 :

للمحادثة باللغة الفيتنامية)206( 351-8809 :

( PO Box 14373مكتب بريد رقم)14373 :

Beacon Hill
Early Learning Center
6230 Beacon Avenue South

Seattle, WA 98114

Seattle, WA 98108

هاتف)206( 721-0243 :

هاتف)206( 723-3304 :

فاكس)206( 721-3967 :

( Kent Officeمكتب كينت)
124 4th Avenue South, Suite 270
Kent, WA 98032
هاتف)253( 859-6197 :

Behavioral Health SeaTac Office
4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
هاتف)253( 204-4705 :

( SeaTac Officeمكتب سيْتاك)
4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
هاتف)206( 957-2029 :

Lake City Early Learning Center
2828 NE 127th St.
Seattle, WA 98125
)206( 743-8559

www.rewa.org
تابعونا عىل وسائل التواصل االجتامعي!

www.rewa.org

•
•
•

بعد انتهاء دوام العمل
خط األزمات (من  5مسا ًء إلى  9مسا ًء):
للمحادثة باللغة األمهرية \ التغيرنغية)206( 495-5256 :

Domestic Violence Office
(مكتب شؤون العنف األسري)

•
•

تمكين األسرة
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (English as a Second
اختصارا ()ESL
)Language
ً
شؤون التوظيف والتدريب المهني
التشرد
شؤون السكن والوقاية من
ّ
التد ّخل في حاالت العنف األسري ودعم الناجين من االتجار بالبشر
واالعتداء الجنسي

•
•
•
•
•

خدمات في الصحة السلوكية من مرشدين مجازين
خدمات شؤون التجنّس والخدمات القانونية
شؤون تغذية المسنّين وعافيتهم
مراكز التعليم المبكر [بالتنسيق مع Seattle Preschool
( Programبرنامج سياتل لمرحلة ما قبل المدرسة)]
برامج لألطفال والشباب (من صف الحضانة إلى الصف الثاني عشر
وما بعد المرحلة الثانوية)

“

ادعموا أعمالنا

ولدي سكن مستقر
مع جزيل الشكر لـ  ،ReWAبفضلها ،ميكنني اآلن قيادة السيارة،
ّ
ووظيفة ثابتة وابني طالب يف إحدى املدارس ثانوية.
—"نور "،عميلة في  ReWAمن الصومال

”

المتطوعون والمتدربون يستثمرون
الوقت والموارد بسخاء حيث يساعدوننا
على توفير الدعم لجيراننا الجدد .وتكون
أعمار المتطوعين في برامجنا عادة
يكرسون ساعة
أكبر من  18عا ًما حيث ّ
واحدة في األسبوع لمدة ثالثة أشهر
للعمل في برنامج واحد أو فعاليّة معيّنة.
تشارك  ReWAيصقلون مهاراتهم في التدريس ،ورفع
في مسيرات المرأة كفاءتهم الثقافية ،والوصول إلى شؤون
الخدمات االجتماعية وإدارة الحاالت
في المنطقة .لاللتحاق كمتطوع أو متدرب ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
.volunteers@rewa.org
تشمل جهودنا في مجال الدعوة والتوعية ،عقد ( Legislative Dayيوم
تشريعي) كل عام ،حيث يناقش العمالء وطاقم الموظفين احتياجات المجتمع
والمشرعين على نطاق الوالية .كما نستضيف
المشرعين المحلّيين
مع
ّ
ّ
فعّاليات ْتوعويّة واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي
لالجئين ونشارك في تثقيف الناخبين وتوعيتهم لتمكين عمالئنا من التعبير
عن األمور التي ته ّمهم وتشغل بالهم.

تتمتع  ReWAبقاعدة واسعة من مصادر التمويل من مختلف الوكاالت
الحكومية و "( United Wayيونايتد واي") والمؤسسات الخيرية وغير
الربحية والشركات ،ومع ذلك ،لوال الدعم السخي الذي نتلقّاه من أفراد مثلكم
في مجتمعنا لما كان بإمكاننا تحقيق أعمالنا.
يتبرع األفراد بها مباشرة إلى  ReWAتعطينا المرونة
إن
التبرعات التي ّ
ّ
الالزمة لالستجابة الحتياجات عمالئنا عند نشوئها .ونحرص على تبليغ
المتبرعين بآخر مستجدات أعمالنا على مدار السنة وندعوهم إلى فعّالياتنا
ّ
ومناسباتنا الخاصة .وبفضل حمالت وسائل التواصل االجتماعي والبرامج
بالتبرع بمثل المبلغ الذي يتبرع موظفوها به ،ضاعف
التي تعتمدها الشركات
ّ
المتبرعون استثماراتهم السخيّة بأكثر من الضعف مع رفع الوعي باألعمال
ّ
التي نقوم بها .لمعرفة المزيد ،نرجو زيارة موقعنا اإللكتروني
.www.rewa.org/get-involved

لرعاية فعّالياتنا أو المشاركة فيها ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
.development@rewa.org

نبذة عن ReWA
إن ( Refugee Women’s Allianceتحالف النساء الالجئات ،المعروف
اختصارا باسم  )ReWAمؤسسة غير ربحيّة من أصول عرقية وإثنية متعددة
ً
معروفة على الصعيد الوطني ،تحرص على تعزيز االندماج في المجتمع
المحلي والحث على االعتماد على النفس ورفع االستقالل الذاتي وتنمية القيادة
الذاتية وتقوية المجتمعات من خالل توفير الخدمات المناسبة ثقافيًا ولغويًا
للنساء الالجئات والمهاجرات .تنادي منظمة  ReWAبالعدالة االجتماعية
والسياسات العامة والمساواة في الوصول إلى الخدمات مع احترام القيم الثقافية
والحق في حرية اإلرادة الذاتية وتقرير المصير.
في عام  ،1985سعت مجموعة من الالجئات ال ُمعاد توطينهن بنجاح إلى
سد الفجوة بالنسبة للنساء الوافدات حديثًا من خالل توفير الخدمات لتلبية
مزودي الخدمات
احتياجاتهن الفريدة بلغاتهن األم .وبصفتها اآلن أحد أكبر ّ
لالجئين والمهاجرين في منطقة ( Puget Soundبوجت ساوند) ،نجحت
 ReWAفي تحويل اآلالف من األسر كل عام إلى أفراد يتمتعون باالكتفاء
الذاتي ومعتمدين على أنفسهم ومسهمين في مجتمعنا.

تخدم ReWAأكثر من  11000من الالجئين والمهاجرين كل عام:
•
•
•

يتعرف الشباب على مفهوم
العدالة البيئية

•

يساعد المتطوعون في
Citizenship Day
(يوم المواطنة)

 10برامج مالئمة ثقافيًا تقدم خدمات كاملة النطاق لعمالئنا وغالبا ً ما
تستشهد منظمات مجتمعية أخرى بها وتقوم بنسخها وتطبيقها.
طاقم موظفين يزيد عدده عن  140موظفًا يمثل المجتمعات والجاليات
المحليّة التي نقوم بخدمتها وهم من بين أفرادها.
ي أعضاء مجلسنا اإلداري هم من
أكثر من  ٪ 85من موظفينا وثلث ّ
الملونة (غير البيضاء).
البشرة
المهاجرين والالجئين أو من ذوي
ّ
أكثر من  50لغة ولهجة يتحدث بها داخل مؤسستنا وهذا أكثر من أي
وكالة أخرى في ( King Countyمقاطعة كينغ).

الصومالية األوروموية األمهرية البورمية
الهندية العربية الكردية اآلواذية
الفرنسية الروسية  ...وأكثر من ذلك!

النيبالية التغيرنغية السواحيلية الماندرينية
الفيتنامية التاغالوغية الفارسية األردية

