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 كيفية المشاركة:

يمكن لجميع المؤسسات التي قد تكون على اتصال مع فرد أو 

أسرة تعاني من التشرد ,مساعدة ربط و / أو التحويل إلى نظام 

 الكوردنيتد اينتري باتباع الطرق التالية:

توجيه األفراد المحتاجين الى المراكز و المؤسسات العامة *   

كن راعي خاص للخدمات*  

كن راعي عام للخدمات*  

للمزيد من المعلومات يمكن االطالع على الموقع أدناه.*  

 

 لمزيد من المعلومات:

 أتصل بالمسؤول عن الدخول المنسق للمشردين

 

 

 

 

 

http://go.unl.edu/8myp 

 أو

https://www.facebook.com/

ADLHCE/ 

 المراكز والمؤسسات العامة
 

Nebraska Balance of State: 

Care Corp Family Services (402)721-3125 

Cirrus House Homeless Program at the HOPE Center 

(308)633-1146 

Hope Harbor Grand Island (308)385-5190 

Blue Valley Community Action Partnership 

David City (402)367-4337 

Geneva (402)759-3564 

Beatrice (402) 223-6034 

Fairbury (402)729-5568 

Osceola (402)747-2102 

Crete (402)826-2376 

Seward (402) 643-6425 

Hebron (402)768-6704 

York (402)362-3516 

Northeast Nebraska Community Action Partnership  

Creighton (402) 358-5297 

Fremont (402) 721-0619 

Norfolk (402) 379-2898 

South Sioux City (402) 494-8312 

Pender (402) 385-6300 

Central Nebraska Community Action Partnership, Inc 

Grand Island (308)385-5500  

Loup City; (308)745-0780 ext 150 

O’Neill; (402)336-4298 ext 26 

Broken Bow (308)872-6013 

Central City (308)872-6013 

Columbus (402)564-1124 ext 130 

Community Action Partnership of Mid-Nebraska 

Superior (402) 879-3715 

Hastings (402)463-7679 

Kearney (308)865-5675 

Franklin (308) 425-3726 

Lexington (308)324-4219 

McCook (308)345-1187 

North Platte  (308)532-3250;  

Northwest Community Action Partnership 

Chadron (308-747-2200 

Alliance (308)762-4523 

Rushville (308)327-2877 

Valentine (402)376-1886 

City of Lincoln: 

CenterPointe, Inc. (402)475-5161 

Matt Talbot Kitchen & Outreach (402)477-4116 

People’s City Mission (402)475-1303 

Cedars Youth Services (402)437-8850 

The HUB Central Access Point for Young Adults  

(402)471-8526 

http://go.unl.edu/8myp  زر الموقع من اجل معلومات

   عن المواقع و الساعات/ معلومات االتصال للتقييم واإلحاالت.  



 Coordinated Entryبرنامج كوردنيتد اينتري سوف:

 *يقوم بتحويل الناس من نظام خدمات المتشردين و الذين لديهم 

 خيارات اخرى آمنة للسكن, حتى ال يتعرضوا للتشرد.

 *يساعد في فتح النظام عن طريق نقل األشخاص بسرعة أكبر 

 عبر عملية اإلحالة)التحويل(.

 *تقليل االزدواجية في الجهود والمساعدة في خدمة األفراد بشكل 

 أفضل.

 *يقوم بالحد من اإلحباط لمقدمي الخدمات من خالل جهود 

 االستهداف والمشاركة.

 *نقل الناس بشكل أسرع من مراكز التشرد من خالل ربطهم إلى 

 برنامج اإلسكان األنسب.

  *يساعد المجتمعات للقضاء على  التشرد.

  *كن مشرفاً)مديراً( جيدا على الموارد المحدودة.

تعهد من     Coordinated Entryبرنامج كوردنيتد اينتري
 )جميع األبواب تقود الى البيت(

 *إعطاء األولوية لألشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم 

بحاجة اكثر إلى الخدمة على أساس: التشرد الدائم، وطول مدة 

.األكثر عرضة للخطرالتشرد، و األشخاص   

*التعاون مع المؤسسات والجهات األخرى لتلبية احتياجات 

 أولئك الذين يرجحون أن يموتوا في الشوارع.

*االنتقال من نهج "من يأتي أوال يخدم أوال" الى النهج الذي 

يقول "مادمت متواجد هنا، دعنا نحدد معا، ما هي الخطوة 

التالية". نموذج يعطي األولوية  لألفراد واألسر األكثر عرضة 

للخطر في المجتمع وتكثيف الجهود لتحديد مسار الخدمات التي 

تلبي جميع أحتياجات األفراد ولألسرالتي تعاني من التشرد أو 

 المعرضة لخطر التشرد في المجتمع .

*أغالق جميع "األبواب الفرعية" أي عدم اللجوء الى 
المؤسسات األخرى لخدمات المشردين. من اجل ضمان حصول 

األفراد واألسر الذين هم اكثر بحاجة  للمساعدة الفورية 
 والمناسبة.

 

ماهو برنامج كوردنيتد اينتري؟   
 ( Coordinated Entry) 

 
أن برنامج )جميع األبواب تقود الى البيت( هو منهاج 

مقدم من والية نبراسكا بالتعاون مع مدينة لينكولن 

لتنظيم و توفير خدمات األسكان للمتشردين.ونظرا 

ألن الموارد اإلسكانية محدودة، فإن هذه العملية 

صممت لضمان حصول األفراد واألسر األكثر 

عرضة للخطر, ذوي األحتياجات, واألفراد 

المتشردين لفترة طويلة على رأس األولويات في 

 مجال السكن. 

اجراء تقييمات متناغمة لألحتياجات المتعلقة بأزمة * 
 السكن 

جمع المعلومات بشكل متناغم*   

األحاالت الى البرامج و الخدمات   *   

توفير الموارد الوقائية أو التحويلية   *   

طريقة لبدء تحويل البرامج إلى نظام*   

طريقة لتحليل االحتياجات والثغرات بطريقة * 
 منهجية

HUD’s 2012   شرط بموجب الئحة    

 
  
 

 فريق التخطيط:
أن التعاون  كل من الوالية و مدينة لينكولن ألجراء نظام كوردينيتد اينتيري 

 هو تعاون متناسق و انسيابي. 

فريق عمل تخطيط  Coordinated Entryبرنامج كوردنيتد اينتري

  )جميع األبواب تقود الى البيت(

Community Action Partnership of Mid-Nebraska 

Cedars Youth Services 

People’s City Mission 

Friendship Home 

Care Corp, Inc. 

Blue Valley Community Action 

CenterPointe, Inc. 

Doves 

UNL—Center on Children, Families, and the Law 

Community Action Partnership Western Nebraska 

Central Nebraska Community Action Partnership 

Northeast NE Community Action Partnership Inc 

Matt Talbot Kitchen & Outreach 

Lincoln Public Schools 

Good Neighbor Center 

Haven House Family Services Center 

Community Action Partnership of Lancaster and 

Saunders Counties 

Residential Assistance to Families in Transitions, Inc 

Targeted Adult Service Coordination 

Cirrus House 

Hope Harbor 

Released and Restored 

Bright Horizons 

Prosper Lincoln 

Fresh Start 

Housing Innovations 

Region V Systems 

Veteran Administration 

The Connection 

The S.A.F.E. Center 

Hope Crisis Center 

Goodwill Industries, Inc 

Lighthouse 

NE Coalition to End Sexual and Domestic Violence 

NE Department of Health and Human Services 

Lancaster County Corrections 

Salvation Army, Grand Island 

 


