
دفتر اصلی
 4008 Martin Luther King, Jr. Way S. 

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

فاکس:  721-0282 (206) 
TTY:  (206) 721-5299 

دفتر خشونت خانگی
 PO Box 14373 

 Seattle, WA  98114 
تلفن:  721-0243 (206) 

فاکس:  721-3967 (206)  

خط بحران
پس از ساعات کاری )5 عصر – 9 شب(: 

امهری \ تیگرینیا :  495-5256 (206) 
روسی:  954-2903 (206) 

سومالیایی:  310-5841 (206) 
ویتنامی:  351-8809 (206) 

 Beacon Hill 
Early Learning Center

 6230 Beacon Avenue South 
 Seattle, WA  98108 
تلفن:  723-3304 (206) 

Kent دفتر
 124 4th Avenue South, Suite 270 

 Kent, WA 98032 
تلفن:  859-6197 (253) 

Behavioral Health SeaTac Office
 4800 S. 188th St., Suite 240 

 SeaTac, WA 98188 
تلفن:  204-4705 (253) 

SeaTac دفتر
 4800 S. 188th St., Suite 240 

 SeaTac, WA  98188 
تلفن:  957-2029 (206) 

Lake City Early Learning Center
 2828 NE 127th St. 

  Seattle, WA  98125 
 (206) 743-8559 

 

محل ها

دفاتر و محل های برنامه ما در سراسر King County آماده خدمت رسانی به 
مشتریان در محل زندگی و کارشان هستند. دفتر اصلی ما در سال 2019 یک پویش 
جذب سرمایه راه انداخت که در نتیجۀ آن و با ایجاد سالن همایش اجتماع، مرکز منابع 
 Early( نوجوانان، کالس های بیشتر و 40 ظرفیت جدید در مرکز یادگیری زودهنگام

Learning Center( ما، منابع اولیه مان تقریباً دو برابر شد. یک مرکز یادگیری 
زودهنگام نیز در Lake City افتتاح کردیم.

توانمندسازی خانواده  •
 English as a Second(  انگلیسی به عنوان زبان دوم  •

)Language, ESL
استخدام و آموزش حرفه ای   •

مسکن و پیشگیری از بی خانمانی  •
مداخله در خشونت خانگی و پشتیبانی از نجات یافتگان از قاچاق و   •

آزار جنسی 

جامعه تقویت   • خانواده  توانمندسازی 

برنامه ها و خدمات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!

سالمت رفتاری دارای مجوز   •
خدمات حقوقی و اخذ تابعیت  •

تغذیه و سالمت سالمندان  •
 Seattle Preschool مراکز یادگیری زودهنگام )با همکاری  •

)Program
برنامه جوانان )از مهدکودک تا پایه دوازدهم و بعد از دبیرستان(  •

www.rewa.org

FARSI

www.rewa.org

Refugee Women’s Alliance

http://www.rewa.org
http://www.rewa.org


Refugee Women’s Alliance (ReWA(—یک سازمان شناخته شدۀ 
ملی، چندقومیتی و غیرانتفاعی است که با ارائه خدمات متناسب فرهنگی 

و زبانی به زنان مهاجر و خانواده هایشان، به ادغام، استقالل، رهبری 
فردی و اجتماعات قدرتمند کمک می کند. ReWA حامی عدالت اجتماعی، 
سیاست های عمومی و دسترسی برابر به خدمات و در عین حال احترام به 

ارزش های فرهنگی و حق تصمیم گیری شخصی است. 
در سال 1985، گروهی از زنان پناهنده که با موفقیت در کشور جا افتاده 
بودند، تالش کردند که با ارائه خدمات به زبان های بومی افراد برای رفع 
نیازهای منحصر به فرد آن ها، این خالء را برای زنان تازه ورود پر کنند. 

اکنون ReWA یکی از بزرگترین خدمات دهندگان به پناهندگان و مهاجران 
در محدوده Puget Sound است که هر ساله هزاران خانواده را با 

موفقیت به افرادی خودکفا و تأثیرگذار در جامعه تبدیل می کند.

درباره ReWAپشتیبانی از کار ما

ReWA هر ساله به بیش از 11000 پناهنده و مهاجر خدمات می دهد:
10 برنامه متناسب فرهنگی به ارائه خدمات گسترده به مشتریان ما   •
می پردازند و سایر سازمان های اجتماع محور اغلب به این برنامه ها 

ارجاع می دهند و از آن ها الگوبرداری می کنند.
حضور بیش از 140 کارمند و اعضای اجتماع که به آن ها خدمات   •

می دهیم.
بیش از %85 کارکنان و 2/3 هیئت مدیره ما مهاجران، پناهندگان   •

یا افراد رنگین  پوست هستند.
ما به بیش از 50 زبان و گویش صحبت می  کنیم —یعنی بیش از   •

 .King County هر نهاد دیگری در

سومالیایی   اورومو   امهری   برمه ای   

ویتنامی   تاگالوگ   فارسی   اردو    
هندی   عربی   کردی   اودهی 

 United ،مبنای بودجه ای گسترده ای اعم از آژانس های دولتی ReWA
Way، بنیادها و کارخانجات دارد، اما کار ما بدون پشتیبانی سخاوتمندانه 

اعضایی چون شما میسر نمی شد.
اعانه دهندگان که مستقیماً به ReWA کمک می کنند، به ما این 

انعطاف پذیری را می دهند تا بتوانیم در هر زمان به نیازهای مشتریان خود 
پاسخ دهیم. اعانه دهندگان در طول سال از روند کار مطلع و به رویدادهای 
خاص ما دعوت می شوند. اعانه دهندگان ما از طریق پویش های شبکه های 

اجتماعی و برنامه های مناسب کارمندان، با افزایش آگاهی افراد از کاری که 
انجام می دهیم سرمایه گذاری های سخاوتمندانه شان را دوچندان کرده اند. لطفاً 

www.rewa.org/ :برای اطالعات بیشتر، به این صفحه مراجعه کنید
.get-involved

داوطلبان و کارورزان سخاوتمندانه 
وقت و منابع خود را صرف کمک به 
ما در پشتیبانی از همسایگان جدیدمان 

می کنند. داوطلبان ما معموالً بیش 
از 18 سال سن دارند و به مدت سه 

ماه، هفته ای یک ساعت به یک ناحیه 
برنامه یا رویداد تعهد دارند. آن ها 

در زمینه تدریس، توانش فرهنگی، 
دسترسی به خدمات اجتماعی ناحیه 

و مدیریت پرونده مهارت دارند. لطفاً 
volunteers@ :برای داوطلبی یا کارورزی به این آدرس ایمیل بفرستید

.rewa.org
تالش های ما برای نمایندگی افراد و رساندن صدای آن ها شامل »روز 

قانون گذاری« ساالنه می شود که در آن مشتریان و پرسنل ما درباره 
نیازهای اجتماع با قانون گذاران محلی و ایالتی ما صحبت می کنند. ما 
همچنین میزبان رویدادهای آگاهی بخشی و بزرگداشت های برای روز 

جهانی زن و روز جهانی پناهندگان هستیم و برای توانمندسازی مشتریان 
در ابراز دیدگاه هایشان، به آموزش رأی دهندگان می پردازیم. 

برای حمایت مالی از رویدادهای ما یا شرکت در آن ها، لطفاً به این نشانی 
 .development@rewa.org :ایمیل بفرستید

و پسرم نیز در دبیرستان تحصیل می کند.«»به لطف ReWA می توانم رانندگی کنم، مسکن ثابت و شغل داشته باشم 
—»نور«، مشتری ReWA از سومالی 

کمک داوطلبان در »روز 
شهروندی«

جوانان درباره عدالت 
زیست محیطی یاد می گیرند

  ReWA شرکت
 در راهپیمایی زنان
)Women’s March(

نپالی   تیگرینیا   سواحیلی   ماندارین    
فرانسه   روسی... و بسیاری زبان های دیگر!

http://www.rewa.org/get-involved
http://www.rewa.org/get-involved
mailto:volunteers%40rewa.org?subject=
mailto:volunteers%40rewa.org?subject=
mailto:development%40rewa.org?subject=

