
ठूलो ओमाहा मेट्रोका बासिन्दाहरू जिले घरबारविहीनता चििो मौिमको िमयमा िहयोग, तातो 
िीजहरू आश्रयका लाचग आिाश्यक भएको अनुभि गरररहेका छन,् अब अविलको अन््यिम्म न्यानो 
केन्रहरू खुला रहनेछ र ्यहााँ भ्रमण गनन िक्छन।् दैननक ििेश र क्षमता िीसमत छ र िेिाहरू पहहलो-
आउनुहोि,् पहहलो-िेिा पाउनुहोिको आधारमा उपलब्ध छ। िश्नहरूको लाचग  स्ट्ट्रीट आउटरीि 402-

740-1542 or 211 मा  कल गनुनहोि ्

यि िोग्राम र बेघर आिािीयहरूका लाचग अन्य िेिाहरूको बारेमा अचधक जान्नको लाचग, भ्रमण गनुनहोि:् 

http://www.endhomelessnesstoday.org 

 
 
 

Siena Francis House- 1702 Nicholas Street (उत्तर ििेश िुरक्षा द्िार) 
िमय: बबहान 9 देखख -4 बेलकुा (जब तापक्रम २० डिग्री िा तल िा पूिाननुमान गररएको छ िा जािो आाँधीबेहरी / 
मेट्रो क्षेत्रको िेतािनीिाँग िम्बन्न्धत मौिम िल्लाहकारको अनुगमनमा खुला हुन्छ) 
फोन: 402-341-1821 िेि * जानकारी लाइन को लागी, कल गनुनहोि ्402-341-1821 ext. 3721  

 योग्यता: ती आपतकालीन आश्रय / आिाि कायनक्रममा जााँि गररएका छैनन ्
क्षमता: 41 व्यन्क्तहरूलाई 

खाना: लन्ि दैननक 11:30 - 12:30 बज े
यातायात: MAT बि स्ट्टपबाट दईु ब्लक। यातायात अिरोध भएकाहरूले लाचग िीसमत िीसमत विकल्पहरू छ। 
 
Generation Diamond, 4825 S. 25th Street, Omaha NE 68107 

िमय: िोमबार -शुक्रबार, बबहान 9 देखख -4 बेलकुा 
फोन: 402-546-9978 

योग्यता: खुला िमयमा जो कोही न्यानो ठाउाँको लागी आिश्यक छ/ 

क्षमता: 10-15 व्यन्क्त। िबै व्यन्क्त सभत्र आउन िक्षम छन ्भनेर ननन्श्िन्त हुनको लाचग व्यन्क्तलाई सभत्र र 
बाहहर घुमाउन आिश्यक पदनछ। 
खाना: खाना दैननक उपलब्ध हुन्छन ्

यातायात: 24th स्ट्ट्रीट(रातो) रेखाको एक ब्लक पन्श्िमनतर/ 
 
Salvation Army - Omaha North Corps, 2424 Pratt Street, Omaha, NE 68111  

िमय: िोमबार -शुक्रबार 9 देखख -5 बेलकुा 
फोन: (402) 451-4048 

 
 

http://www.endhomelessnesstoday.org/


 
Salvation Army - Omaha Citadel Corps, 3738 Cuming Street, Omaha, NE 68131  

िमय: िोमबार -शुक्रबार 9 देखख -4:30 बेलुका 
फोन: (402) 553-5694 

 
Salvation Army - Omaha Kroc Center, 2825 Y Street, Omaha, NE 68107  

िमय: िोमबार -शुक्रबार 9 देखख -5 बेलुका  
फोन: (402) 905-3500 

 

Council Bluffs-  
New Vision, 3415 W. Broadway, Council Bluffs (Next to Octapharma Plasma)  

िमय:  9 देखख -4 बेलुका 
Phone: 712-308-3441  

योग्यता: तातो भोजन, नुहाउनु, न्यानो लुगाहरु, िेिाहरू र न्यानो ठाउाँ िाहहएको व्यन्क्तको लाचग/ 
 

 

 
 

 


