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تنمية المجتمع الحفاظ على التراث التأقلم والتكيف      دعم
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تواصل معنا على وسائل التواصل االجتماعي

مهمتنا
 حتسني االستقرار والصحة ملن نخدمهم من خالل الدعم واملؤازرة والتأقلم

وتنمية املجتمع واحلفاظ على التراث

 عنوان المؤسسة
3601 15 Mile Rd.

Sterling Heights, MI 48310

Phone | 586-722-7253
Fax | 586-722-7257

8:30 AM 
8:30 AM 
8:30 AM 
8:30 AM 
8:30 AM 

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
www.chaldeanfoundation.org

االثنني
الثالثاء
 االربعاء

اخلميس
اجلمعة

 ساعات الدوام

4:00 PM
4:00 PM  
               P M              
4:00 PM 
4:00 PM 

.

-
-
-
-
-

12 : 30   
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 من أهداف مؤسسة اجلالية الكلدانية تقدمي اخلدمات الطبية والنفسية
 واالجتماعية الالزمة لألفراد ملساعدتهم يف عملية التكيف والتأقلم مع املجتمع

األمريكي تشمل البرامج األساسية ملؤسسة اجلالية الكلدانية ما يلي

 برنامج التدريب والتعليم والتأقلم في 
المجتمع األمريكي

 يساعد املواطنني اجلدد على التأقلم والتكيف مع املجتمع اجلديد من خالل توفير املوارد 
وخدمات الدعم واملؤازرة

  خدمات الهجرة  

 تساعد األفراد على تعبئة استمارات التقدمي للحصول على اإلقامة الدائمية )الكرين كارد( واجلنسية
األمريكية

دورات التهيئة للجنسية األمريكية   

 تشمل التعليمات ومبادئ التحضير والتهيئة للحصول على اجلنسية األمريكية واالستعداد للمقابلة يف
دائرة الهجرة

 خدمات التوظيف   

يوفر هذا البرنامج فرص التدريب والبحث عن عمل وبناء السيرة الذاتية

الصحة السلوكية 
 يقدم األخصائيون االجتماعيون املرخصون خلدمات الصحة النفسية مبا يف ذلك العالج الفردي

 واجلماعي واألسري على أساس االحتياجات الفردية لسكان ميشيغان الذين تتراوح أعمارهم بني 13
 عاًما وما فوق ، بغض النظر عن نوع التأمني

 إحدى املبادرات األساسية لهذا البرنامج هي برنامج االعاقة التنموية والفكرية الذي يقدم املساعدة
 والدعم لألفراد ذوي االعاقات التنموية والفكرية وفترات الراحة للقائمني برعايتهم ومقدمي العناية

واخلدمات.  ملعرفة املزيد يرجى مراجعة الصفحة 6

تدريب الكفاءات الثقافية 
توفير املعلومات والتعليم للمجتمع واملنظمات الصحية واحلكومية فيما يخص اجلالية الكلدانية

 :

•

•

•

•

•

•
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 تدير مؤسسة اجلالية الكلدانية البرامج التالية ايضًا، والتي يتم
متويلها بالكامل من خالل تبرعات أفراد املجتمع

    صندوق مايكل ج. جورج للقروض المالية  

 يقدم قروًضا منخفضة الفائدة ملساعدة املواطنني اجلدد لشراء سيارة أو بدء مشروع جتاري
صغير. ملعرفة املزيد، يرجى مراجعة الصفحة 3

برنامج بسموثا ) فعل الشفاء )

 يقدم رعاية صحية مجانية أو مخفضة التكلفة للعراقيني املسيحيني والالجئني الكلدان 
 الذين ليس لديهم أي تأمني صحي من خالل الرابطة الكلدانية األمريكية لذوي املهن الصحية

  
برنامج المنح الدراسية األكاديمية للموهوبين

 يقدم هذا البرنامج مساعدات مالية للطالب الكلدان ملساعدتهم يف دفع تكلفة التعليم
 املتصاعدة

برنامج قلوب العطاء 

   تأسس البرنامج تخليداً لذكرى الراحلة فيفيان إسحاقي شونيا بالتعاون مع جمعية 
 النساء الكلدانيات لألعمال اخليرية ويساعد يف تخفيف عبء النفقات املالية املتعلقة   

 بالرعاية الطبية

 صندوق جون لوسيا لمكافحة السرطان  

 تأسس البرنامج تخليداً لذكرى الراحل جون لوسيا، يقدم البرنامج املساعدة املالية للمتضررين
من ارتفاع تكلفة النفقات الطبية

صندوق وعد مراد  

 تأسس البرنامج تخليداً لذكرى الراحل وعد مراد، يقدم هذا البرنامج مكافأة مالية ملن يدلي
مبعلومات تؤدي الى إلقاء القبض وإدانة مرتكبي جرائم العنف بحق رجال األعمال الكلدان

شركائنا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 صندوق مايكل ج. جورج للقروض 
 مت تأسيس صندوق القرض املالي تخليدًا لذكرى رجل األعمال الكلداني مايكل ج

 جورج من اجل تقدمي قروض مالية منخفضة الفائدة ملساعدة املواطنني اجلدد
لشراء سيارة أو بدء مشروع جتاري صغير

     يجب توفر الشروط التالية للمتقدمين 

أن يكون املتقدم الجئاً أو طالب جلوء أو مقيًما دائًما وقانونًيا أو مواطًنا أمريكًيا مقيًما يف ميشيغان 
أن يكون املتقدم حاصل على وظيفة 

أن يكون للمتقدم كفيل يشارك يف التوقيع  

 يلتقي املتقدمون مع مختص يف مؤسسة اجلالية الكلدانية والذي سيشرح عملية االئتمان وأهمية تقوية
 درجة االئتمان الشخصية يف الواليات املتحدة. القروض خاضعة ملوافقة جلنة صندوق قرض مايكل ج

جورج الكلداني

  الحفاظ   على   اللغة
 أعدت مؤسسة اجلالية الكلدانية وباالشتراك مع برنامج مانًكو للغات فصول
 لتعليم اللغة الكلدانية اآلرامية من اجل احلفاظ على لغتنا. ويتسنى للطالب

 وباإلضافة للغة اآلرامية الكلدانية التواصل الكامل  مع برنامج مانًكو
 ومجموعة فصول اللغة والتي تشمل أكثر من 70 دورة لغة عاملية وأكثر من 20

دورة لغة إنكليزية
 

 mangolanguages.com.

:

.

.
و 
ً
:لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمانك

• 
•
•
 

.
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 اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية              توفير دروس تعليم اللغة اإلنكليزية للمستويات األساسية
واالبتدائية واملتوسطة واملتقدمة

 الطفولة المبكرة   اعداد االطفال لاللتحاق بالروضة من خالل مجموعة متنوعة من برامج محو  
 األمية الناشئة والتعلّم املُبكر وفرص التنمية

  
   

 الثانوية
   
 

قسم   التربية   والتعليم 
(ESL)

     
: GED(GED)

•

•

•

:

•

 للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني

•

 توفير التعليمات ملجموعة صغيرة من االفراد الذين يسعون للحصول على          شهادة معادلة     

•

 586-722-7253 

www.chaldeanfoundation.org
 وللحصول على جداول احلصص اتصل بنا على

•

•

:

     
:

     
:

     
:

     
: •

•

•

 تطوير القوى العاملة   التدريب على الوظائف اإلدارية والتدريب على املهارات املهنية ومهارات 
االتصال يف مكان العمل مع فرص التدريب يف مكان العمل الفعلي لالستفادة من اخلبرة العملية

 فصول تعليم مبادئ الكمبيوتر    للطلبة املبتدئني واملراحل املتوسطة  



مركز   المهارات   الحياتية
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 توفر ساحة )توماس م دنحا( يف بناية مؤسسة اجلالية الكلدانية مساحة فسيحة ألفراد ذوي االعاقات التنموية 
 والفكرية ومقدمي الرعاية لهم للحصول على فرص التعّلم ويف االستعداد ملواجهة أمور احلياة الواقعية ولدعم

 تطوير مهارات احلياة اليومية واتخاذ القرارات املصيرية والتدريب لبناء املهارات الشخصية وتنمية مهارات
احلصول على فرص التوظيف

صالة األلعاب الرياضية ) ملعب وايرلس فيشن ) 

 تهيئ صالة األلعاب )ملعب وايرلس ڤيشن( داخل بناية املؤسسة مساحات كبيرة لبرامج اللياقة البدنية
واالستجمام لذوي االعاقات التنموية والفكرية ومساحة واسعة للمناسبات والفعاليات االجتماعية

 
إستوديو عائلة قونجا للفنون 

يحتوي استوديو )عائلة قوجنا للفنون( مكان فسيح ومريح للموسيقى والرقص وتقدير الفن

كانتين مأكوالت ) وايلد بلز )

املكان مالئم لتعلم كل ما يتعلق بتطوير مهارات طرق البيع بالتجزئة  والتسويق والترويج

خدمات المصرف ) بنك ليفل ون )

يوفر مساحة تعليمية لتعزيز مهارات وخبرات تعلم شؤون اإلدارة املالية

صالون الحالقة وقص الشعر ) سوبر كت )

 مكان للتدريب املباشر وملتابعة عمل احملترفني ويف اجواء عمل تساعد على تطوير املهارات، ويركز البرنامج
 على العناية الشخصية. يقدم احلالقون خدمات حالقة مجانية لألطفال املصابني بالتوحد وذوي االعاقات

 التنموية والفكرية

:

:

:

:

•

•

•

•

•

:

•
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إقامة املناسبات الترفيهية اجلماعية 
العمل كوسيط مع وكاالت والية ميشيغان لذوي االعاقات التنموية والفكرية 

إحالة احلاالت إلى مقدمي اخلدمات اآلخرين 
توفير مصادر الراحة ملقدمي الرعاية

  
 أكاديمية ذوي االحتياجات الخاصة

(ESL) فترة راحة تُقدم مرتني يف األسبوع مدتها 3 ساعات لذوي االعاقات التنموية والفكرية لتعليمهم      
اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ، تشجيع التعليم والفن واملوسيقى والرقص واللياقة البدنية 

 ( B.E.A.M .) - برنامج
 للمكفوفني وضعيفي البصر )برايل ، اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ، التأقلم ، التنقل( . يساعد البرنامج 

على إعداد وتهيئة ذوي اإلعاقات البصرية بشكل أفضل لكي يتمكنوا من العيش باستقاللية تامة
 

((  H.E.A.L.)- برنامج 
 للصم وضعيفي السمع )فاقدي او ضعيفي السمع ، تعليم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ، تعلّم لغة

 اإلشارات األمريكية ، املهارات احلياتية(. ويساعد البرنامج على تهيئة ضعيفي السمع للعيش باستقاللية
  

 (C.H.A.I.)- برنامج
مبادرة ملساعدة مقدم الرعاية  لدعم عائلة مقدم الرعاية لتقدمي مبادئ الرعاية واحلد من التوتر  

   ( W.I.S.E.)- برنامج

برنامج ذوي االحتياجات الخاصة

••

 مبادرة العافية لتعليم الكبار يستند منهج البرنامج الدراسي الى تعزيز املناهج الدراسية التي
 تهدف إلى مساعدة كبار السن لزيادة معرفتهم ووعيهم بالقضايا املتعلقة بالصحة ومراحل الشيخوخة

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
  
• 
•

•

يوفر البرنامج اخلدمات ملساعدة ودعم ذوي االعاقات التنموية والفكرية 
ومن بني اخلدمات املقدمة ما يلي 
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تقدم خدمات الرعاية األساسية  )باإلنكليزية والعربية )

 مركز خدمات الصحة الوقائية والتي تشمل على سبيل املثال ال احلصر، الفحوصات السنوية 
 الفحص واالختبار واإلحاالت والتلقيح  والفحوصات املتعلقة بالرياضة واملدرسة ومخيمات األلعاب.

تشخيص وعالج معظم احلاالت املزمنة واحلادة .
عالج وإدارة الصحة النفسية واإلحاالت الى مستشارين إذا لزم األمر .

تشخيص وعالج املشاكل الصحية الشائعة للمرأة .
العالج والعناية باألطفال من 5 عمر سنوات وما فوق. 

الفحص البدني ملعاملة الهجرة واالختبار مع التطعيم. 
   اإلجراءات التي تقام يف املكتب مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، اإلجهاد/االلتواء .

تشخيص وعالج إصابات العظام واألربطة وتنظيف اخلراج، وإزالة الزوائد اجللدية.
تتوفر املواعيد يف نفس اليوم وكذلك الزيارات الطبية االفتراضية .

 عيادة   أسينشن    الطبية

عيادة أسينشن في مقاطعة مكومب  وأوكالند

Ascension Macomb-Oakland Hospital
 عيادة أسينشن في مؤسسة اجلالية الكلدانية

Chaldean Community Foundation Primary Care
3601 15 Mile Road, Suite 100
Sterling Heights, MI 48310 

 طبيبة العائلة
 الدكتورة وفاء برخو 

 •
  
 •  
  •    
 •
  •
  •
  • 
  •
  •

•  للحصول على الموعد يرجى االتصال على الرقم
         (586(738-9475 

 •
   
 


