ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم؟

ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﺧﺻﺎ ً ﺷﻣﺎ را از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ،
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ ،ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﯾﺎ ﺗﮑس رﯾﺗرن و ﻣوارد دﯾﮕر راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد

ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ راﯾﮕﺎن اﺳت .ﺧدﻣﺎت
ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود

ﺻﺣت

ﻣﯾدﯾﮑل | ﺑﺎزار ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ در اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐدام ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ﺑودﺟﮫ ﺷﻣﺎ اﺳت

ﻏذاء

ﻓود ﺳﺗﺎﻣپ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺑرای ﺧرﯾد ﻏذا ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗوزﯾﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯽ
ھر ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﯾزﺑﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻏذای راﯾﮕﺎن در ﻣرﮐز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﺎ
ھﺳﺗﯾم

اراﺋﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر

916-572-0560
1200 ANNA STREET,
WEST SACRAMENTO, CA

 ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ  /رﻓﺗﺎری اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  /ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐﻣﮏ راﯾﮕﺎن ﻣﺎﻟﯾﺎت ﯾﺎ ﺗﺎﮐس رﯾﺗرن -ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ  /ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

 ﻏذا و ﻣﺳﮑن ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﮕﮭداری ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﭼﺎﯾﻠد ﮐِر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ -ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد!

امروز با کمک YCCA
ثبت نام کنید!
اتحادیهٔ اطفال یولو َکونتی حاضر است تا شما را همراه ثبت نام با
پروگرام های ذیل کمک کند!
میدیکل
َکوورد کالیفورنیا
میدیکل یک برنامهٔ است که هزینه های درمانی افراد کم درآمد را پرداخت می کند.
این شامل افراد مسن  ،معلول یا افراد دارای هزینه های پزشکی باال می شود.
میدیکل به شما کمک می کند تا هزینه مالقات داکتر  ،اقامت در شفاخانه  ،داروهای
تجویز شده و سایر خدمات پزشکی را پرداخت کنید.

یولو َکونتی

شمار ٔه تماس :
(916) 572-0560
دوشنبه الی جمعه از ساعت  8:30صبح الی  4:30عصر

برای سواالت در بار ٔه پروگرام های دیگر اتحادیهٔ اطفال یولو
َکونتی مانند خدمات کاری برای جوانان ,پروگرام سرگرمی برای
اطفال و والدین ,و پروگرام بازدید از خانه به شمار ٔه
 (916)572-0560به تماس شوید.
این یک پروگرام اتحادیهٔ اطفال یولو کَونتی می باشد.
برای معلومات بیشتر به ویب سایت ما  YOLOKIDS.ORGسر بزنید یا این QR
کود را همراه کمر ٔه موبایل تان اسکن کنید.

ﻏرق ﺷدن

در ﺳﮑوت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد
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ھﯾﭻ ﻋﻼﻣت ھﺷدار دھﻧده ﯾﺎ ﺻدای
ﭼﻠپ ﭼﻠوب در زﻣﺎن رخ دادن
ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
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ﻏرق ﺷدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﻣرگ در
ﮐودﮐﺎن  1اﻟﯽ  4ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑطور ﮐﻠﯽ ﭘﺳرھﺎ
دوﺑراﺑر دﺧﺗرھﺎ در
ﻣﻌرض ﺧطر ﻏرق
ﺷدﮔﯽ ﻗرار دارﻧد.

ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻓوری
2/3
اﺣﯾﺎی ﻗﻠﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد

ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  911ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد

ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد

 2/3اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣرﮔﺑﺎر
ﻏرق ﺷدﮔﯽ در ﺑﯾﺷﺗر
ﺳﻧﯾن در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﯽ و
آﮔوﺳت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد.

ﺑﮫ اﯾن آدرس ﻣراﺟﻌﮫ ﺷودwww.dds.ca.gov/drowning | www.drowningpreventionfoundation.org | www.cdph.ca.gov :
The Drowning Prevention Foundation, Department of Developmental Services,
Department of Public Health and Department of Social Services
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