
 
 

 International Families Resource Guide 
 الوافدة  ألسرل الموارد إلى دليلال

منظمات المجتمع المدني ، و قادة المجتمع على ربط األسر في مدينة ووضع هذا الدليل لمساعدة موظفي مدارس مترو ناشفيل العامة ، 
 ناشفيل بالموارد و الخدمات .

 ا حسب نوع الخدمة المقدمة و حسب المنظمات .الموارد تم إدراجه

 
 
 

 
 

 
 
 

 Alignementفي مؤسسة  Integration of International Families القادمة إلى الواليات المتحدة وضع فريق إدماج األسر
Nashville  رض تزويد األسر المتوفرة من منظمات مختلفة من منظمات المجتمع المدني لغلمصادر و ابالموارد و هذه القائمة

بالمعلومات . و ال يتحمل الفريق أية مسؤولية قانونية عن دقة ، كمال ، و الجدوى من أي من هذه المعلومات ، كما إنه ال يدعم صراحة 
 أو يزكي أي منظمة وضعت معلوماتها في الدليل .

 
 

Arabic 



 
 

 مكاتب مدارس مترو ناشفيل العامة و خدمات الدعم 
 

 Family Information Centerمركز معلومات األسرة  .١
 Board of Public Educationمجلس التعليم العام  .٢
 Community/Family Partnershipsالشراكة مع المجتمع/األسر  .٣
 Diversity and Equityمكتب التنوع و المساواة  .٤
 Office of English Learnerمكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية  .٥
 l Education Exceptionaالتعليم اإلستثنائي )الخاص(  .٦
  Programs for Families in Transition –H.E.R.Oلألسر في الحالة اإلنتقالية  H.E.R.Oبرامج  .٧
 Human Resources and Talent Services و المهارات  خدمات الموارد البشرية .٨
 K-Preقسم ما قبل الروضة  .٩

 Office of School Counselingالمدرسي  و التوجيه مكتب اإلرشاد .١٠
 

 منظمات المجتمع المدني حسب نوع الخدمة
 

 اإلسناد و الدعم
 

1. Catholic Charities of TN 
2. Legacy Mission Village 
3. Tennessee Immigrant & Refugee Rights 
Coalition 
4. Legal Aid Society 
5. Tennessee Justice for Our Neighbors 
6. Nashville CARES 
7. Conexion Americas 
 

 خدمات الغذاء و التغذية
 

1. University Community Health Services 
2. Neighborhood Health 
3. STMP, The Holy Family Health Center 
4. Faith Family Medical Center 
6. Nashville CARES 
7. Second Harvest Food Bank of Middle TN 
 

 اإلرشاد
 

1. Catholic Charities of TN 
2. Neighborhood Health 
3. University Community Health Services 
4. STMP, The Holy Family Health Center 
5. Safe Haven Family Shelter 
6. Nashville CARES 
7. Sexual Assault Center 

 الجنسية خدمات الحصول على 
 

1. Catholic Charities of TN 
2. Sebelist Buchanan Law PLLC 
3. Legacy Mission Village 
4. Tennessee Immigrant & Refugee Rights 
Coalition 
5. Nashville Public Library 
6. Tennessee Justice for Our Neighbors 
 
 
 
 
 



 
 

 )تتمة( منظمات المجتمع المدني حسب نوع الخدمة
 

 تعليم األسر القراءة و الكتابة و خدمات الترجمة
 
1. Catholic Charities of TN 
2. Nashville Adult Literacy Council 
3. Tennessee Foreign Language Institute 
4. YWCA of Nashville & Middle Tennessee 
5. Legacy Mission Village 
6. Nashville International Center for 
Empowerment 
7. Homework Hotline, Inc. 
8. Conexion Americas 
9. Nashville State Community College - ESL - 
English as a Second Language 
10. Progreso Community Center-Centro 
Comunitario Progreso 
11. Tennessee Foreign Language Institute 
 

 التوجيه/دروس التقوية/برامج الشباب
 

1. Catholic Charities of TN 
2. Oasis Center 
3. Nashville Adult Literacy Council 
4. Tennessee Foreign Language Institute 
5. Legacy Mission Village 
6. Nashville Center for International 
Empowerment 
7. Nashville Public Library 
8. Safe Haven Family Shelter 
9. Homework Hotline, Inc. 
10. Conexion Americas 
11. YMCA of Middle Tennessee Latino 
Achievers 
12. Salahadeen Center of Nashville 
 

 
 الهجرة خدمات 
 

1. Catholic Charities of TN 
2. Sebelist Buchanan Law 
3. Legacy Mission Village 
4. Tennessee Immigrant & Refugee Rights 
Coalition 
5. Nashville Center for International 
Empowerment 
6. Nashville Public Library 
7. Tennessee Justice for Our Neighbors 
 

 
 الرعاية الصحية 

 
1. Siloam Health 
2. Neighborhood Health 
3. Interfaith Dental Clinic 
4. University Community Health Services 
5. STMP, The Holy Family Health Center 
6. Faith Family Medical Center 
7. Nashville CARES 
 
 

 
 التعليم الثقافي و العالقات اإلنسانية 

 
1. Metro Human Relations Commission 
2. Respect Nashville 
3. Global Education Center 
4. Faith & Culture Center 
5. Salahadeen Center of Nashville 

 /المساعدات السكنية )المؤقت(اإلسكان اإلنتقالي
 
1. The HERO Program for Families in Transition, 
Metropolitan Nashville Public Schools 
2. Safe Haven Family Shelter 
3. Catholic Charities of TN 
4. Oasis Center 



 
 

 منظمات المجتمع المدني حسب نوع الخدمة )تتمة(
 

 التنمية اإلقتصادية ، التوظيف و اإلعداد للوظائف
 

1. Sew for Hope 
2. Workforce Essentials 
3. Catholic Charities of Middle Tennessee 
4. Nashville International Center for 

Empowerment 
5. Conexion Americas 
6. Oasis Center 

TN Latin American Chamber of Commerce 

 

 
  



 
 

 مكاتب مدارس مترو ناشفيل العامة و خدمات الدعم
 

BOARD OF PUBLIC EDUCATION 
 مجلس التعليم العام 
2601 Bransford Avenue 
615-259-8487 
Cameo.Bobo@mnps.org  
 

، اللوائح ، األعضاء ، الطلبات ، اجتماعات مجلس التعليم 
 ممثلي القطاعات في المجلس 

 
COMMUNITY/FAMILY PARTNERSHIPS 

الشراكة مع المجتمع/األسر   
2601 Bransford Avenue 
615-259-8569 
Molly.Sehring@mnps.org  
 

 يناختصاصيو إشراك األسر و جامعة الوالد
 
DIVERSITY AND EQUITY مكتب التنوع و المساواة 
2601 Bransford Avenue 
Executive Officer for Diversity and Equity 
615-259-8419 
Maritza.Gonzalez@mnps.org 
 
EXCEPTIONAL EDUCATION التعليم اإلستثنائي 
2601 Bransford Avenue 
615-259-8698 
Debbie.McAdams@mnps.org  
 

 خدمات التعليم اإلستثنائي ، األهلية للخدمات ، و المصادر   
 
FAMILY INFORMATION CENTER مركز معلومات األسرة 
2601 Bransford Avenue 
615- 259-INFO (259-4636) 
familyinfo@mnps.org  
 

التوسط خدمة أسر مدارس مترو عن طريق اإلجابة عن أسئلتها ،  
في الشكاوى بين المدارس و موظفي اإلدارة التعليمية ، تقديم 

 المعلومات حول التسجيل و المدارس اإلختيارية .
 

 
 

H.E.R.O PROGRAMS FOR FAMILIES IN 
TRANSITION 

 لألسر في الحالة اإلنتقالية H.E.R.O برامج                     
2601 Bransford Avenue 
615-259-8733 
catherine.knowles@mnps.org  

 ال مأوى لديهمالذين  دمات األسر في الحالة اإلنتقالية وخ
 
HUMAN RESOURCES AND TALENT SERVICES 
 خدمات الموارد البشرية و المهارات
2601 Bransford Avenue 
615-259-8636 
barbara.biggers-matthews@mnps.org  

 فرص العمل و دعم الموظفين
 
OFFICE OF ENGLISH LEARNERS 

اإلنجليزية مكتب متعلمي اللغة  
615 Fessey Park Road 
615-259-8608 
kevin.stacy@mnps.org 

 
ة ، توفير الترجم خدمات الطالب المتعلمين للغة اإلنجليزية ،

تسجيل الطالب الذين يتكلمون لغة ثانية عدا اإلنجليزية في 
ادر للطالب المتعلمين المدارس ، و توفير الموارد و المص

 للغة اإلنجليزية و أسرهم .
 
OFFICE OF SCHOOL COUNSELING 

المدرسي  و التوجيه مكتب اإلرشاد  
2601 Bransford Avenue 
615-259-8554 
nicole.cobb@mnps.org  

  اإلرشاد و التوجيه المدرسي
 
PRE-K وضة قسم ما قبل الر  
4805 Park Avenue 
615-298-6766 
phyllis.phillips@mnps.org  

 التعليم المبكر
مكاتب و خدمات أخرى في مدارس مترو ناشفيل العامة تجدونها 

 على الموقع :
 http://www.mnps.org/department-directory/ 
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 الموارد و المصادر المجتمعية 
 

Catholic Charities of Middle Tennessee 
2806 McGavock Pk Nashville 37214 
615-259-3567 
www.cctenn.org 

 
 لمنظمة الكاثوليكية الخيريةااقتداًء بالمسيح ، تقوم رسالتنا : 

في أسقفية ناشفيل بدعم المحتاجين و تقديم الخدمات التي 
 تحّسن من نوعية حياتهم و تثريها .

 
الخدمات : خدمات إعادة توطين الالجئين ، إدارة الحاالت ، 
خدمات التوظيف ، خدمات الهجرة ، برامج ما بعد اإلنتهاء 

، إدارة الحاالت  من اليوم المدرسي و البرامج الصيفية
المتعلقة بالمدارس ، برامج اإلرشاد و النصح ، التكيف الثقافي 

و خدمات الصدمات ، سالت الغذاء ، المساعدة المالية لدفع 
اإليجار و فواتير الخدمة ، المساعدة في التقديم لبرنامج 

المساعدة في التغذية التكميلية )فود ستامبس( ، و دروس تعليم 
 ية .اللغة اإلنجليز

 
لخدمات توطين  kbranson@cctenn.orgاتصل بـ 

 aagosti@cctenn.orgالالجئين و الخدمات اإلجتماعية ؛ 
لجميع   tenn.orgjescue@ccلخدمات توظيف الالجئين ، 

برامج الشباب و التكيف الثقافي ، و خدمات الصدمات ، 
dgann@cctenn.org . لخدمات الهجرة 

 
Conexion Americas 
2195 Nolensville Pike, Nashville, TN, 37211 
615-320-5152; hola@conexionamericas.org  
www.conexionamericas.org 

 
مهمتنا هي بناء مجتمع يرحب باآلخرين و خلق الفرص حيث 

تشعر األسر الالتينية باإلنتماء ، و تساههم و تنجح في 
لية األسر الالتينية على فتح مجتمعاتها . تساعد برامجنا المح

مشاريع تجارية صغيرة ، شراء المنازل ، تعلم اللغة اإلنجليزية 
، دعم الطالب في المدارس ، دفع الضرائب ، و اإلعداد 

للجامعة و النجاح فيها . و تشمل الخدمات الدعم و اإلسناد ، 
 برامج التقوية ، و تعليم األسر القراءة و الكتابة .

 
 
 
 
 
 

Faith & Culture Center 
P.O. Box 112045 Nashville, TN 37222  
615-784-8370; fcc@faithandculturecenter.org  
faithandculturecenter.org  

 
على التفاهم ،  Faith & Culture Centerيشجع مركز 

العالقات الهادفة ، و التعاون ما بين الناس من جميع األديان و 
 الثقافات في وسط تينيسي . 

 
نعمل على دمج المجتمعات المختلفة من خالل تطوير العالقات 

و نقوم بتنظيم برامج متنوعة في أماكن ميسرة و التي  الهادفة .
سلمين و غير المسلمين لبناء العالقات تجمع معاً مجاميع من الم

. برامجنا عابرة لألديان ، عابرة للثقافات ، متحدة مجتمعات و 
ضم ي مجتمعاعابرة لإلثنيات ، و عابرة لألعراق . أملنا أن نبني 

 وسط تينيسي . في الجميع
 

Faith Family Medical Center 
326 21st Ave North 
615-341-0808; Jsouthards@faithmedical.org  
www.faithmedical.org 

 
هي تقديم  Faith Family Medical Centerمهمة مركز 

كان كلفة لجميع ستالميسورة الاألساسية الجيدة و  الرعاية الطبية
لذين ليس لديهم تأمين صحي أو تأمين صحي ناشفيل من امدينة 

 Faith Family Medical Centerيقدم مركز  غير كامل .
اية رتب الرعالرعاية األساسية في المركز و لكننا نستطيع أن ن

 كلفة .الصحية الميسورة الت
 

 . الصحة البدنيةو  إدارة األمراض المزمنةخدمات كما و نقدم 
، الرعاية صحة البدنية : برامج الرعاية الطبية و الالخدمات 

دوالر لكل  ٥٥-٢٠الصحية ، و التغذية . الرسوم تتفاوت ما بين 
 زيارة إلى المركز )و هذا يشمل التحاليل المختبرية( .
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Global Education Center 
4822 Charlotte Ave. Nashville, TN 37211 
615-292-3023; info@globaleducationcenter.org  
www.globaleducationcenter.org 
 

هو مركز تعليمي ضد  The Global Education Centerمركز 
إلظهار  ةالتحيز و متعدد الثقافات و الذي يستخدم فنون الثقافات المختلف

رام ما التفاهم و اإلحتعلى القواسم المشتركة بين جميع الناس للتشجيع 
قى ، في الرقص ، الموسي دروسالبين الثقافات المختلفة . يقدم المركز 

الفنون بصيغ فنية متنوعة من جميع أنحاء العالم ؛ النقر على الطبل ، و
 ائيي اللغة ؛ثن نالعديد من هذه الدروس يتم تدرسيها من قبل مدرسي

 .في اللغة اإلسبانية ؛ حفالت موسيقية من مختلف أنحاء العالم دروسال
الرسوم تتفاوت ما بين المجاني و األسعار العادية . مهمتنا أن نقدم 

 متعددة الثقافات لمجتمعنا . الفنون ال
 
The HERO Program for Families in Transition, 
Metropolitan Nashville Public Schools 
2601 Bransford Avennue Nashville, TN 37204 
615-259-8729; catherine.knowles@mnps.org  
http://www.mnps.org/homeless-family-
resources/?rq=homeless%20education 
 

الطالب و أسرهم  لألسر في الحالة اإلنتقالية HEROبرنامج  يخدم
الذين يعانون من عدم توفر المأوى بسبب عدم توفر مسكن يؤوون إليه 
في الليل . العديد من األسر التي نساعدها تعيش مع أحد األصدقاء أو 

و النزل . نوفر الزي المدرسي ، أاألقرباء أو يعيشون في المأوى 
المدرسية ، و المعونة الغذائية باإلضافة إلى إحالتهم إلى المستلزمات 

و المساعدة في اإلسكان . تستطيع مراكز الموارد المجتمعية لإلرشاد 
األسر أن تمأل استمارة األهلية لبرنامجنا و تقييم الحاجات في مدرسة 

، أو مكتب متعلمي  cluster  الطالب ، مركز التسجيل في القطاع
أن يكون الطالب و أسرته مؤهلين لتلقي  اللغة اإلنجليزية . يجب

-McKinneyالخدمات من برنامجنا كأشخاص بال مأوى حسب قانون 
Vento . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Homework Hotline, Inc. 
4805 Park Ave Nashville, TN 37209 
615-298-6636; ask@homeworkhotline.info  
homeworkhotline.info 

يقدم دروس تقوية و مساعدة على حل الواجب البيتي للطالب و 
. هذه الخدمات مجانية  ١٢الصف  –أسرهم من صف رياض األطفال 

عن طريق الهاتف و اإلنترنت لجميع طالب والية تينيسي . ساعات 
مساًء  ٨:٠٠-عصراً  ٤:٠٠الواجب البيتي الساخن : العمل لخط 

 اإلثنين إلى الخميس من شهر أغسطس/آب إلى مايو/أيار .
 
Interfaith Dental Clinic 
1721 Patterson Street Nashville, TN 37204 
615-329-4790; gabe@interfaithdentalclinic.com  
www.interfaithdentalclinic.com 
 

العناية باألسنان لألسر ذات  Interfaith Dental Clinicتقدم عيادة 
األجور تكون حسب  . و أطرافهاالدخل المنخفض في مدينة ناشفيل 
لمريض للخدمة عن طريق التقديم إلى دخل المريض . يجب أن يتأهل ا

 عيادتنا .
 
Legacy Mission Village 
5123 Nolensville Road, Nashville TN 37211 
615-649-8858; info@legacymissionvillage.org  
www.legacymissionvillage.org 
 

غير ربحية مهمتها تمكين الالجئين من الحصول على الجنسية  منظمة
و إدراك قدرتهم الكاملة من الناحية الروحية ، اإلجتماعية ، و العقلية . 

الدعم ، خدمات الجنسية ، الهجرة ، برامج التقوية ،  : تشمل الخدمات
 اءة و الكتابة لألسر ، و خدمات أخرى .التوظيف ، تعليم القر

Legal Aid Society 
300 Deaderick St, Nashville, TN 37201 
1-800-238-1443; www.las.org 
 

تقدم خدمات هي منظمة غير ربحية خاصة  جمعية المساعدة القانونية
قدم المساعدة اد من ذوي الدخل المنخفض . و تقانونية مجانية لألفر

أي الدعاوى التي ال تكون عقوبتها السجن  –فقط في الدعاوى المدنية 
. مهمة جمعية المساعدة القانونية هي الدفاع عن الحقوق القانونية 

، و التأكيد عليها لكي نضمن لهم فقراء لذوي الدخل المنخفض و ال
 .الضروريات األساسية في الحياة 
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Metro Human Relations Commission 
404 James Robertson Pkwy, St 130, Nashville TN 
37219; 615-880-3370; mhrc@nashville.gov  
http://www.nashville.gov/Human-Relations-
Commission.aspx 
 

 Metro Human Relations Commission (MHRC)إن مهمة 
، السالمة ، األمن ،  هي حماية و تعزيز الكرامة الشخصية ، و السلم

مدينة ناشفيل و مقاطعة  ، و الرفاه العام لجميع الناس في الصحة
ارات و الشكاوى حول التمييز و اإلستفس MHRCديفيدسون . تتلقى 

التمييز المحسوس في مجاالت التوظيف ، اإلسكان ، الخدمات المالية 
، و تقديم النشاطات و ، المعامالت التجارية ، التسهيالت العامة 

أيضاً بعض المصادر التعليمية  MHRCو تقدم  الخدمات في المدينة . 
 ر .التي تعزز من العالقات بين المجاميع و الحوا

 
Nashville Adult Literacy Council 
4805 Park Avenue, Nashville, TN 37209 
615-298-8060; info@nashvilleliteracy.org  
nashvilleliteracy.org; emily@empowernashville.org  
 

هي منظمة غير ربحية  Nashville Adult Literacy Councilإن 
تعمل على تعليم القراءة لألمريكيين الراشدين و اللغة اإلنجليزية 

القراءة ، الكتابة ، و  NALCللمهاجرين الراشدين . تدرس منظمة 
 لغة اإلنجليزية . مهارات ال

Nashville CARES 
633 Thompson Lane, Nashville, TN 37204 
1-800-845-4266; www.nashvillecares.org 
 

لألشخاص المصابين بمرض نقص  Nashville CARESتقدم مؤسسة 
المناعة/األيدز و أسرهم مجموعة فريدة من الخدمات ، الموارد ، و 

فحص ذا المرض . تشمل الخدمات اإلحاالت للمساعدة في تحديات ه
مرض نقص المناعة و التوعية ، المساعدة في التأمين الصحي ، 
خدمات التدخل المبكر ، إدارة الحالة ، اإلرشاد ، مجاميع الدعم ، 

 المساعدة المالية ، خدمات التغذية ، و خدمات اإلسكان .
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nashville International Center for Empowerment 
417 Welshwood Dr. Ste 100 Nashville TN 37211 
615-315-9681 
www.empowernashville.org 

 
 Nashville International Center forمهمة منظمة 

Empowerment  يستطيعون هي ضمان أن الالجئين و المهاجرين
 NICEناتهم اآلن و لألجيال القادمة . تقدم منظمة تحقيق كامل إمكا

دروس تعلم اللغة اإلنجليزية للكبار في ناشفيل . و أيضاً خدمات 
و هي الشهادة المعادلة للثانوية ،  GEDاإلعداد للحصول على شهادة 

خدمات توطين الالجئين ، خدمات الهجرة ، برامج التقوية ، التوظيف 
لتدريب لإلستعداد للعمل ، معظم هذه ، محو األمية و األسرة ، ا

 الخدمات مجانية .
 
Nashville Public Library 
615 Church St, Nashville 37219 
615-880-2264; megan.godbey@nashville.gov  
https://library.nashville.org/ 
 

يوجد في موقعنا اإللكتروني قائمة بالعديد من الموارد و قوائم 
 بمنظمات المجتمع المدني التي تدعم الالجئين في تعلم اللغة اإلنجليزية 

 و إيجاد المساعدة القانونية 
 رجاء قم بزيارة زاوية األمريكين الجدد على الرابط

http://nashvillepubliclibrary.org/newamericanscorne
r/ 
 
 
Nashville State Community College - ESL - English as 
a Second Language 
120 White Bridge Rd, Nashville and 5248 Hickory 
Hollow Pkwy, Antioch 
615-353-3380; wendy.dierberger@nscc.edu  
nscc.edu/admissions/ESL 
 
نقدم دروس في اللغة اإلنجليزية لتعليم المهاجرين و الطالب الدوليين 

م للعمل بمستوى الكلية . نقدم مقررات اللغة اإلنجليزية إلعداده
 تتراوح ما بين)كورسات( في اللغة اإلنجليزية لثالث مستويات 

تحت المتوسط و إلى المستوى المتقدم .  التسجيل المبكر مهم مستوى ال
حيث أن عدد الطالب في كل فصل قليل و يكمل عدد الطالب بسرعة 

دروس التي يختار لدريس تتباين باإلعتماد على عدد ا. رسوم الت
و قد يتم دفع رسوم التعليم من المساعدات المالية  الطالب أن يأخذها .

 لعدد غير محدود من الدروس إن كان الطالب مؤهالً .
 

mailto:mhrc@nashville.gov
http://www.nashville.gov/Human-Relations-Commission.aspx
http://www.nashville.gov/Human-Relations-Commission.aspx
mailto:info@nashvilleliteracy.org
http://nashvilleliteracy.org/
mailto:emily@empowernashville.org
http://www.empowernashville.org/
mailto:megan.godbey@nashville.gov
https://library.nashville.org/
http://nashvillepubliclibrary.org/newamericanscorner/
http://nashvillepubliclibrary.org/newamericanscorner/
mailto:wendy.dierberger@nscc.edu
http://nscc.edu/admissions/ESL


 
 

 
Neighborhood Health (Previously United 
Neighborhood Health Services.) 

 المنظمة و ليس العيادات :مكتب عنوان 
2711 Foster St. Nashville, TN 37210; 615-227-3000; 
www.neighborhoodhealthtn.org 
 

ن صحة و عافية الجميع في يبتحس Neighborhood Healthتلتزم 
مجتمعنا . نقوم بتوفير خدمات الرعاية الصحية األولية بما فيها الطبية 

مواقع موزعة  ٨الوالدة ، طب األسنان ، و اإلستشارة في  ما قبل، 
 الرسوم تتفاوت حسب دخل األسرة و عدد أفرادها .بشكل مناسب . 

Oasis Center 
1704 Charlotte Ave., Nashville, TN 37203; 615-327-
4455; www.oasiscenter.org; 
jfreudenthal@oasiscenter.org  
 

 (ITOP)الدولي  توعية المراهقينبرنامج  Oasis Center يقدم مركز
، مدرسة  Wright Middle للطالب الجدد في أمريكا في مدرسة

Cameron College Prep  مدرسة ،Glencliff High School  ،
.يمزج هذا النموذج المستند على  Lead Academy Highو مدرسة 

الدليل ما بين جلسات جماعية في المدرسة و خدمات التعليم خارج 
مهارات الحياة ، المدرسة لمساعدة الشباب على بناء عادات صحية ، 

 هو Oasis College Connection (OCC).  و اإلحساس بالغرض
 ، ل المنخفضمخصص لخدمة ذوي الدخبرنامج للوصول إلى الكلية 

يقدم األمريكيين الجدد ، الجيل األول المحتمل ذهابه إلى الجامعة . 
اإلرشاد للشباب و األسر بشكل فردي  OCCالمدرسون في برنامج 

من مدارس مدارس ثانوية  ١٠يتواجد مدرسونا في  .حول الجامعة 
مترو ناشفيل العامة . و يقدمون أيضاً مجموعة من خدمات الدعم 

رسة بما فيها خدمات ما بعد المدرسة في ثالثة أفرع من خارج المد
 مكتبة ناشفيل العامة .

 
يفة خدمات شاملة لإلستعداد للوظ Oasis Transitionsو يقدم برنامج 

. و تمزج عملية التطور التي تتكون من ثالثة مراحل النشاطات 
مسؤولي الحاالت الفردية و الجماعية مع الدعم المستمر من قبل 

Case Managers  مرشدي التوظيف المتطوعين ، و اختصاصيي ،
التوظيف . تكون لدى الشباب الفرصة لتحديد نقاط القوة لديهم ، التعلم 

حول الوظائف )مثال المعايشة( ، إكمال التدريب حول اإلستعداد 
للوظيفة ، الحصول على الخبرة العملية )مثل الوظائف في الصيف( ، 

، التسجيل في الدورات  ما مهنة )صنعة( الحصول على أوراق إعتماد
ال و بعد اإلنتهاء من إكم التعليمية ما بعد الدراسة الثانوية .التدريبية/

الثالثة مراحل ، يتم توفير دعم المتابعة لمدة عام . و لقد اخترنا 
 "اآلن هي فرصتك"  ”opportunity Now“مديراً لمبادرة مؤخراً 

 

 
الثانوية للطالب الذين  Glencliff  ،Overton  ،Hillsboroلمدارس 

 يرغبون في العمل في فصل الصيف .
فيوفر مسارات التدريب لألعمال الحرة  Oasis Ventureأما برنامج 

تعمل تجربة البرنامج الجماعية التي أمدها لطالب المدارس الثانوية . 
المراهقين ، البحث عن أسبوعاً على بناء مهارات العمل لدى  ١٦

عية ، و إيجاد مشاريع اجتماعية بدعم من مدرسي اإلحتياجات اإلجتما
، فإن ورش العمل المجتمعية ليوم  لآلخريناألعمال الحرة . و بالنسبة 

شرك الشباب في دروس ت   سوف التي تقدم في كل ربع عام وكامل 
 عملية لمعرفة المفاهيم األساسية لألعمال الحرة .

 
محرومين أكثر من سلسلة شاملة من البرامج للشباب ال Oasisتقدم 

 البرامج المبينة أعاله .
 
Progreso Community Center-Centro Comunitario 
Progreso 
5666 Nolensville Pike, Nashville TN 37211 
www.progresocommunitycenter.org 
615-365-9002; info@progresocommunitycenter.org  
 

هي تنظيم و  Progresso Community Center ركزإن مهمة م
للمشاركة في العمليات التشاركية  لالتينيبناء قدرات أفراد المجتمع ا

ة الجماعيللنشاطات المجتمعية من أجل التغيير اإلجتماعي و الفائدة 
لوحدة الوقت في انفس و مجتمعنا العام . و نساهم في  الالتينيللمجتمع 

  فياً اإلجتماعية في سياق متنوع و متعدد الثقافات .  كما و نقدم دروس
و  توسط ، و المحادثة .تعليم اللغة اإلنجليزية للمستوى المبتدئ ، الم

لغالب أسابيع . و الدروس تدرس في ا ٦ورس( مدته كل مقرر )ك
دوالر  ٥٠و رسوم دروس تعليم اللغة اإلنجليزية هي باللغة اإلسبانبة . 

 لكل دورة .

Respect Nashville 
404 James Robertson Parkway, Suite 130, Nashville 
TN 37219; 615-669-6223; 
http://respectnashville.org/ 
 

هي منصة لإلبالغ عن أية حاالت  Respect Nashvilleمؤسسة 
كراهية ، تحرش ، تخويف ، تمييز ، و أيضاً قد توفر لك اإلحاالت و 

 المصادر . تكون المكالمات سرية .
 
 
 
 
 
 

http://www.neighborhoodhealthtn.org/
http://www.oasiscenter.org/
mailto:jfreudenthal@oasiscenter.org
http://www.progresocommunitycenter.org/
mailto:info@progresocommunitycenter.org
http://respectnashville.org/


 
 

 
Safe Haven Family Shelter 
1234 3rd Avenue South Nashville, TN 37210 
615-256-8195 
Safehaven.org 
 

األسر التي تعاني  Safe Haven Family Shelterتساعد منظمة 
عن طريق تزويدها باإلحتياجات  من التشرد )عدم توفر المأوى(

الفورية من مأوى و استقرار ، التوعية المالية ، التدريب المهني و 
ل نعمتهم من خالل جميع برامجنا . التوظيف ، و اإلدارة المكثفة لحاال

 الصدمةعالج على تكامل الخدمات المبنية على الدليل )مثل : 
ن عالوقت الحرج ، العالج في تدخل الالمعلومة ، المقابلة التحفيزية ، 

ن أوالً . السكتيجية ااستربطريق التفاعل بين اآلباء و األبناء( و العمل 
    دخول إلى برنامجناعلى الرقماتصل بنظام الدخول المنسق لل

٦١٥-٨٦٢-٦٤٤٤ . 
 

Salahadeen Center of Nashville 
364 Elysian Fields Ct.Nashville,TN.37211 
615-333-0530; scn@scntn.org  
www.scntn.org 
 

قدم الخدمات يلدين في ناشفيل هو منظمة غير ربحية مركز صالح ا
خدمات إجتماعية و ثقافية ، باإلضافة الدينية )اإلسالمية( ، التعليم ، 

إلى النشاطات اإلجتماعية ، صالة الجمعة ، خدمات العيد ، و برامج 
 شاملة أخرى للجيل الناشئ .

 
Sebelist Buchanan Law 
2300 21st Ave. S Suite 201 Nashville TN 37212 
615-345-0266; bbuchanan@sblimmigration.com  
www.sblimmigration.com 
 

قانون الهجرة و الجنسية . رسم اإلستشارة لكل في خدمات التقدم 
دوالر و أيضاً يجب دفع أجور قطعية عن كل قضية و يتم  ٢٨٠قضية 

 تحديدها حسب نوع القضية .
 
 

Second Harvest Food Bank of Middle TN 
331 Great Circle Road, Nashville, TN 37228 
615-329-3491 
secondharvestmidtn.org 
 

ئعين و العمل على حل هي إطعام الجا Second Harvestة مهم
مشاكل الجوع . نقدم مساعدات غذائية ؛ و المساعدة في ملئ استمارة 

 )الفود ستامبس( . SNAPالتقديم على 

 
 Sew For Hope 
48909 Nolensville Pk, Nashville, TN 37211 
615-540-4411; info@sewforhope.org  
www.sewforhope.org 
 

دروساً في الخياطة لالجئين في مدينة  Sew For Hopeتقدمة منظمة 
 المطلوبة للحصول على وظيفة .ناشفيل لبناء المهارات 

 
إما من الساعة  ساعات ٣لمدة  مرة واحدة في األسبوع تكون الدروس

لمدة بعد الظهر  ٣:٠٠ –ظهراً  ١٢:٤٥صباحاً أو  ١١:٤٥ – ٩:٠٠
تعقد الدروس أيام اإلثنين إلى الخميس و نتبع تقويم  أسبوع . ١٨-١٦

مدارس مترو ناشفيل العامة . يستطيع المتخرجون من دروس الخياطة 
 ماألساسية أن يعودوا للتسجيل في الدروس للمستوى المتوسط و المتقد

 ٢٠١٧للفصل . يبدأ التسجيل لفصل خريف عام  ردوال ٤٠مقابل مبلغ 
قع مكتبنا في مايو/أيار . ي ١صباحاً من يوم  ١٠:٠٠في الساعة 

 . Thriftsmartالزاوية الخلفية اليسرى في سوق 
دوالر كرسوم لكل فصل ، و جميع  ٤٠يدفع المشاركون مبلغ 

 نة خياطة جديدةيما فيه ماكالرسوم ببهذه المستلزمات و المواد مشمولة 
 درس الخياطة األساسية .من للمتخرجين بعد التخرج 

 
Sexual Assualt Center 
101 French Landing Drive, Nashville TN 37228; 
amarkham@sacenter.org; 615-259-9055; 
www.sacenter.org  
 

الوكالة الوحيدة في  Sexual Assault Center (S.A.C.)يعد مركز 
العالج للناجين من اإلعتداءات وسط تينيسي التي توفر بشكل خاص 

: اإلرشاد  .S.A.Cالجنسية . تشمل البرامج التي يقدمها مركز 
فولة ، الجماعي للكبار الناجين من اإلعتداءات الجنسية أثناء الط
 مقدمي الرعايةالناجين من اإلغتصاب ، األطفال المساء إليهم جنسياً ، 
 لألطفال المساء إليهم جنسياً ، و الضحايا الثانويين . 

 
ساعة أمام الضحايا/الناجين ،  ٢٤مفتوح خط الدعم أثناء األزمات 

أسر/أصدقاء الضحايا/الناجين ، و المجتمع بشكل عام ؛ خدمات الدعم 
 اد للناجين من اإلعتداءات الجنسية و أفراد أسرهم .و اإلسن

 
"أي  Hospital Accompaniment Programج يقدم برنام

و اإلسناد ، و الربط  في األزمات لدعما" المرافقة في المستشفى
صادر لضحايا اإلغتصاب في المستشفى العام في مترو ناشفيل بالم

Nashville Metro General Hospital لقيام بفحص قانوني و ا
عتداءات الجنسية من طبي لإلغتصاب ؛ خدمات مباشرة للناجين من اإل

 الالتينيين ، و برامج التوعية و الوقاية .
 

http://safehaven.org/
mailto:scn@scntn.org
http://www.scntn.org/
mailto:bbuchanan@sblimmigration.com
http://www.sblimmigration.com/
http://secondharvestmidtn.org/
mailto:info@sewforhope.org
http://www.sewforhope.org/
mailto:amarkham@sacenter.org
http://www.sacenter.org/


 
 

 
Siloam Health 
820 Gale Lane, Nashville, TN 37204 
625-298-5406; siloamhealth.org 
 
عيادة صحية غير ربحية تخدم المرضى الذين ليس لديهم تأمين صحي 

 كما وأو الذين يالقون صعوبة في اإلستفادة من الخدمات الصحية . 
راد لألف لتخصصيةقدم الرعاية الصحية األولية و الرعاية الصحية ان

نفتخر بتقديمنا لرعاية حساسة من الذين ليس لديهم تأمين صحي . 
 الناحية الثقافية و شاملة . األجور حسب الدخل . 

STMP, The Holy Family Health Center 
4928 Edmondson Pike Suite 205 Nashville, TN 37211 
615-222-1400 
saintthomasdoctors.com 
 

خدمات رعاية  The Holy Family Health Centerيقدم مركز 
ت التغذية . األسرة ، الرعاية ما قبل الوالدة ، اإلرشاد ، و خدما

دوالر دفع مشترك للمأهلين . نقبل معظم أنواع التأمين  ٢٠الرسوم : 
 الصحي . 

 
Tennessee Foreign Language Institute 
220 French Landing Dr., Suite 1-B, Nashville, TN 
37243 
615-741-7579; info@tfli.org  
http://tfli.org/ 
 

 Tennessee Foreign Language Instituteيقدم معهد 
، دروس تعليم اللغة اإلنجليزية و خدمات الترجمة و الترجمة الشفهية 

اللغات األجنبية ، و شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية . نقدم 
ة لغة ، الترجمة الشفهي ٧٠الترجمة الشفهية وجها لوجه في أكثر من 

على الهاتف ، ترجمة الوثائق ، دروس تعليم اللغة اإلنجليزية للكبار 
لغة تعليم اللغة اإلنجليزية كلالمتنقلة دروس الكلغة ثانية في مجاميع ، 

الدروس حسب  ، دروس تعليم اللغات األجنبية و ESL to Goثانية 
 .الطلب 

الرسوم : الترجمة و الترجمة الشفهية حسب المشروع ، دروس تعليم 
المتنقلة دروس الدوالر لستة أسابيع ؛  ١٦٥نجليزية كلغة ثانية اللغة اإل

فقط لالجئين ؛ تدريس اللغات تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ل
الرجاء اإلتصال  لكل ثالث فصول ؛دوالر  ٣٧٥األجنبية في مجموعة 

رة حسب الطلب و دروس تعليم بنا لمعرفة رسوم الدروس المتوف
 ت األجنبية .اللغا

 
 

 

 
Tennessee Immigrant & Refugee Rights Coalition 
2195 Nolensville Pike Nashville, TN 37211 
615-833-0384; resources@tnimmigrant.org  
www.tnimmigrant.org 
 

essee Immigrant and Refugee Rights Tenn إن منظمة
(TIRRC) Coalition  هي جهد مشترك يقوم به المهاجرون و

الالجئون من مختلف أنحاء الوالية مهمته تمكين المهاجرين و 
صدار صوت موحد ، من إالالجئين في جميع أنحاء والية تينيسي 
ن ياإلعتراف بهم كمساهمفيها الدفاع عن حقوقهم ، و خلق بيئة يتم 

المساعدة القانونية ، : إيجابيين في الوالية . تشمل الخدمات المقدمة 
، ورش عمل حول الدفاع عن األسرة خدمات الحصول على الجنسية 

، المساعدة في وضع خطة األسرة  القانوني )التحري( الفحص، 
، اإلحاالت إلى الوكاالت العامة  عمل و "لألسر المهددة باإلبعاد"

نجليزية ، التوعية المجتمعية : مثل المصادر ، دروس في اللغة اإل
اعرف حقوقك ، التوعية حول الجنسية ، الدفاع عن المهددين باإلبعاد 

حقوق العمال ، القوانين ، دورات  ، خطة األسرة "للمهددين باإلبعاد" ،
 تدريبية في القيادة و التطور ، للمهاجرين .

 
TN Latin American Chamber of Commerce 
615-828-0987; chamber@tlacc.org  
tlacc.org 
 

 TLACC TN Latin American Chamber of Commerceتقدم 
دورات في القيادة و المصادر ألعضائها و شركائها عن طريق إيجاد 

 لربط المجتمع التجاري الالتيني معفرص اقتصادية و تعليمية متطورة 
المناطق في والية تينيسي و ما وراءها . العضوية السنوية  باقي

 . TLACCمتوفرة على موقع 
 
University Community Health Services 
601 Benton Avenue 
615-292-9770; katie.fogarty@uchshealth.org  
www.uchshealth.org 
 

منظمة هي  University Community Health Services منظمة
 يوجد و Federally Qualified Health Centerمركز تابعة ل
العديد من التسهيالت للمساعدة على إدارة الرعاية الصحية فيها 

مل أو ال الذين يمتلكون تأميناً صحياً غير كا YMCAألعضاء 
يمتلكون التأمين الصحي . و تقدم الرعاية األولية ، طب األطفال ، 

 صحة المرأة ، و التوليد . 
الرسوم و معلومات أخرى : نقبل المرضى الذين ليس لديهم تأمين 

حسب الدخل و عدد أفراد األسرى . و نقبل أيضاً معظم  –صحي 
 أنواع التأمين الصحي .

http://siloamhealth.org/
http://saintthomasdoctors.com/
mailto:info@tfli.org
http://tfli.org/
mailto:resources@tnimmigrant.org
http://www.tnimmigrant.org/
mailto:chamber@tlacc.org
http://tlacc.org/
mailto:katie.fogarty@uchshealth.org
http://www.uchshealth.org/


 
 

 
Workforce Essentials 

 ، و غرب ناشفيل . Antioch  ،Rivergateوجد لدينا مكاتب في ي
                 ; jkleinschmit@workforceessentials.com 

615-761-6073; www.workforceessentials.com   
 

 Workforce Essentialsبرنامج تعليم الكبار في مؤسسة يعد 
المنهمكين بالمشاغل في هذا العصر . نقدم  للبالغين اً مثاليبرنامجاً 

المتحان المعادلة للحصول على شهادة الثانوية العامة دروساً لإلعداد 
 و دروس اللغة اإلنجليزية HiSET"للذين لم يتخرجوا من الثانوية" 

لذلك فعندما  التسجيل لدينا مستمرعام أو أكثر .  ١٧للكبار من عمر 
اإلنتظار لحين بداية  كتكون مستعداً للبدء بالدروس ال يتوجب علي

الفصل الدراسي الجديد . كما و نوفر خيارات متنوعة فيما يتعلق 
بجدول الدروس التي نوفرها في المركز صباحاً و مساًء ، باإلضافة 

للمستويات  "أونالينعلى اإلنترنت "ت التي نوفرها الكورساإلى 
المتقدمة . و لكي نقوم بمساعدة طالبنا على اإلعداد لإلمتحان ، فإننا 

نستخدم التدريس الفردي ، التدريس في مجاميع ، و التدريس في 
مجاميع صغيرة . و نوفر مستلزمات الدراسة و المصادر للمساعدة 

موظفونا أنفسهم لمساعدة الكبار على يكرس على اإلعداد لإلمتحان . 
 أخذ الخطوة للوصول إلى أهدافهم .

 
YWCA of Nashville & Middle Tennessee 
1608 Woodmont Blvd., Nashville 
615-983-5111; tonja.trice@ywcanashville.com  
https://ywcanashville.com/ 
 

نفسها  YWCA Nashville & Middle Tennesseeتكرس منظمة 
العنصرية ، و تمكين المرأة ، و التشجيع على السلم ، للقضاء على 

العدالة ، الحرية ، و الكرامة للجميع . كما و تقدم خدمات التعليم للكبار 
 ل ، و تعليم أولياء األمور .، تعليم األطفا

YMCA of Middle Tennessee Latino Achievers 
1021 Russell St, Nashville TN 37207 
615-226-5577 ext 72320; 
latinoachievers@ymcamidtn.org 
ymcamidtn.org 
 

الشباب الالتينين عن طريق توفير  Latino Achieversتمكن 
الموارد و المصادر و الدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في الثانوية ، 
الوصول إلى التعليم الجامعي ، اإلستفادة من الزماالت الدراسية و 

للدخول إلى الكلية ، تقدم المساعدة أيضاً و المهني . إيجاد طريقهم 
التعريف بالمهن  ، اإلعداد للكلية و الجامعة ، ACTاإلعداد المتحان 

مدارس من مدارس مترو  ٧للطالب المحرومين من الخدمات في 
 ناشفيل العامة .
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