ساکنان بزرگتر مترو اوماها که در طی ماه های هوای سرد به بی خانمانی نیاز به کمک  ،گرم کردن
وسایل و حمل و نقل به پناهگاه دارند  ،ممکن است از مراکز گرمایش تا پایان آوریل بازدید کنند .ظرفیت
روزانه محدود است و ورود به صورت اولین مراجعه و خدمات اولیه در دسترس قراردارد .برای
سواالت با شماره خدمات کوچها  ۴۰۲-۷۴۰ -۱۵۴۲ویا هم  ۲۱۱باتماس شوید
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این برنامه و سایر خدمات برای ساکنان بدون پناهگاه  ،به این
http://www.endhomelessnesstoday.orgآدرس مراجعه کنید:

اوماها-
سینافرانس هاوس( خانه)
 ۱۷۰۲کوچه نیکوالس( دروازه ورودی شمالی -
زمان ۰۹:۰۰ :صبح تا  ۰۴:۰۰بعد از ظهر (زمانی که دما پیش بینی می شود  ۲۰درجه یا کمتر باشد یا
مطابق با مشاوره هواشناسی مربوط به ساعت  /هشدار طوفان زمستانی در منطقه مترو باز است)
تلفن ۴۰۲ -۳۴۱-۱۸۲۱ :مطبوعات * برای خط اطالعات  ،با شماره  ۴۰۲-۳۴۱-۱۸۲۱داخلی تماس
بگیرید۳۷۲۱ .
واجد شرایط بودن :افرادی که در برنامه پناهگاه اضطراری  /مسکن حضور ندارند
ظرفیت ۴۱ :نفر
غذا :ناهار روزانه بین ساعت  ۱۱:۳۰صبح  ۱۲:۳۰ -بعد از ظهر
فاصله دارد .گزینه های محدود برای کسانی که MATحمل و نقل :دو ایستگاه از ایستگاه های اتوبوس
موانع حمل و نقل دارند.

جنیریشن ٔدایمند  ۲۵۴۸جنوب  ۲۵سرک اوماها نابراسکا ۶۸۱۰۷
زمان :دوشنبه تا جمعه  ،ساعت  ۰۹:۰۰صبح تا  ۰۴:۰۰بعد از ظهر
تلفن۴۰۲-۵۴۶-۷۸۹۹ :
واجد شرایط بودن :هر کسی که برای حضور در ساعات باز به مکان گرم نیاز داشته باشد
ظرفیت ۱۵-۱۰ :نفر .ممکن است الزم باشد افراد را به داخل و خارج بچرخانیم تا اطمینان حاصل شود
که همه افراد حاضر در آنجا می توانند وارد شوند.
غذا :وعده های غذایی روزانه در دسترس هستند
حمل و نقل :یک بلوک در غرب خط  ۲۴خیابان (قرمز).

سلویشن آرمی  -سپاه شمال اوماها  ۲۴۲۴،سرک پرات اوماها نابراسکا ۶۸۱۱۱
زمان :دوشنبه  -جمعه  ۰۹:۰۰صبح  ۰۵:۰۰عصر
تلفن۴۰۲-۴۵۱-۴۸۴۰:

سلویشن آرمی  -سپاه اوماها  ۳۸۳۷،سرک کامینګ اوماها نابراسکا ۶۸۱۳۱
زمان :دوشنبه تا جمعه  ۸:۳۰صبح تا ۰۴:۳۰بعد از ظهر
تلفن۴۰۲ -۵۵۳ -۵۶۹۴ :

سلویشن آرمی – کاروک سنتر ۲۸۲۵ ،سرک وای اوماها نابراسکا ۶۸۱۰۷
زمان ۰۹:۰۰ :صبح –  ۰۵:۰۰بعد از ظهر دوشنبه  -جمعه
تلفن۴۰۲ -۹۰۵-۳۵۰۰ :

کانسل -
نیو وژن ۳۴۱۵ ،غرب سرک براد وی ،کانسل بلف کنار اکتوفارما
زمان ۹:۰۰ :صبح تا  ۴:۰۰بعد از ظهر
تلفن۷۱۲-۳۰۸-۳۴۴۱:

واجد شرایط بودن :برای افرادی که نیاز به وعده های غذایی گرم  ،دوش  ،لباس زمستانی  ،خدمات و
گرم دارند

