
1- المعرض السادس للموارد المجتمعیة للالجئین 

2- السبت 22  حزیران 2019 

3- من الساعة 11 صباحا والى الساعة 2 والنصف ظھرا 

4- جمعیة الشبان المسیحیین في توكاھو 

5-  العنوان: 9211 ضاحیة باترسون , ھنرایكو , فرجینیا 23229 

6- المواصالت متوفرة من الساعة 10:30 صباحا الى 
الساعة 10:50 صباحا: 

ستتوفر باصات لنقل الراغبین بالقدوم امام مقر ادارة المجمع السكني 
في (ستوني رج) وكذلك ستتوفر باصات للنقل في موقف سیارات 
كنیسة ال (ویست ایند براسبتیریان) لنقل االشخاص من المجمعین 

السكنیین (نوتنكھام كرین) و (كلویسترز). 

وستتوفر ایضا وسائل نقل خاصة اضافیة من اماكن اخرى 

7- سیتخلل المعرض فعالیات ممتعة لجمیع افراد العائلة: 

منطقة مخصصة اللعاب االطفال والرسم على •
الوجوه 

مسابقات والعاب كرة قدم في الھواء الطلق •

مأدبة طعام شھیة •

موسیقى وغناء •

العاب تسلق ممتعة •

جوائز وھدایا مجانیة •

8- سیوفر المعرض الموارد والمعلومات حول: 

الوظائف  •

االعمال المحلیة •

االسكان •

الرعایة الصحیة •

الھجرة •

الطوائف والتجمعات الدینیة •

التعلیم •

االرشاد المجتمعي •

ادارة الموارد المالیة •

9- لمعلوات اكثر یرجى االتصال ب: 

كایت ایرس / ھاتف: 5525-552-804  او ایمیل 
 kate@reestablishrichmond.org

لورا جونس / ھاتف 5525-552-804 او ایمیل 
 laura@reestablishrichmond.org
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