
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
  - غذا و مسکن 

  - خدمات حقوقی 
  - نگھداری فرزند یا چایلد ِکر 

  - خدمات اجتماعی 
  - خشونت خانگی 

  - مراقبت از کودکان بی سرپرست 

- خدمات استخدامی
- کالس ھای آموزشی و تربیتی

- سالمت روانی / رفتاری
- امنیت اجتماعی / معلولیت

- کمک رایگان مالیات یا تاکس ریترن
- شفاخانھ ھا / کلینیک ھای اجتماعی 916-572-0560

1200 ANNA STREET, 
WEST SACRAMENTO, CA!برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

چطور میتوانیم کمک کنیم؟
 کارمندان ما می توانند شخصاً 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



  

YCCA   امروز با کمک
!دیثبت نام کن  

حاضر است تا شما را همراه ثبت نام با    اطفال یولو َکونتیاتحادیهٔ
 پروگرام های ذیل کمک کند!

 میدیکل  
 کالیفورنیا  دَکوور

  کند. یافراد کم درآمد را پرداخت م یدرمان یها نهیهز یک برنامهٔ است که  میدیکل 
 شود.  یباال م یپزشک  یها نهیهز ی دارا افراد ایشامل افراد مسن ، معلول  نیا

  ی، داروها شفاخانه، اقامت در  داکتر مالقات  نهیکند تا هز یبه شما کمک م میدیکل 
 . دی را پرداخت کن یخدمات پزشک ریشده و سا  زیتجو 

 

 یولو َکونتی 
 : شمارهٔ تماس 

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

اتحادیهٔ اطفال یولو  در بارٔه پروگرام های دیگربرای سواالت 
  یراب میرگرپروگرام س ,نناا و ج یراب یرکا تمادخ  مانند نتیو کَ 

ه به شمارٔه  از خان دی بازدو پروگرام  ,نیدلو وا فال اط
 به تماس شوید.  572-0560(916)

 
 این یک پروگرام اتحادیهٔ اطفال یولو َکونتی می باشد.  

 QRسر بزنید یا این   YOLOKIDS.ORGبرای معلومات بیشتر به ویب سایت ما 
 کود را همراه کمرٔه موبایل تان اسکن کنید. 



غرق شدن
 در سکوت اتفاق می افتد

عالئم اضطراب
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صدای ھیچ عالمت ھشدار دھنده یا 
 چلپ چلوب در زمان رخ دادن 

حادثھ شنیده نمی شود.

<5 
خطر غرق شدن در 
حوض برای کودکان 
زیر   5 سال بیشتر از 

بقیھ می باشد. 

شش راه برای داشتن یک تابستان سالم...
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آیا می دانستید کھ...
غرق شدگی یکی از عوامل اصلی مرگ در 

کودکان  1 الی  4 سالھ می باشد.
68% 

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

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

مراقبت ھای فوری

با صدای بلند  
درخواست کمک  کنید 

با شماره  911 تماس 
بگیرید

احیای قلبی انجام دھید

www.dds.ca.gov/drowning | www.drowningpreventionfoundation.org | www.cdph.ca.gov :ب ھ این  آدرس  م راجع ھ  شود

The Drowning Prevention Foundation, Department of Developmental Services, 
Department of Public Health and Department of Social Services 
(Farsi) 




