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 چگونگی مشارکت در برنامه:

تمام آژانس هایی که ممکن است با اتصال به یک فرد یا 

خانواده در معرض بی خانمانی قرار بگیرند ,می توانند 

ارزیابی و / یا مراجعه به برنامه کوردینیتد اینتری به 

 روش های زیر کمک کنند:

توجیه افرادی نیازمند مستقیما به مراکزخدمات *

 عمومی .

یک ارائه دهنده خدمات غیر عمومی باش.   *   

یک ارائه دهنده خدمات عمومی باش. *   

برای اطالعات بیشتر به سایت زیر ذکر شده *  

 است مراجعه کنید..   

 برای اطالعات بیشتر:

 تماس با هماهنگ کننده برنامه کوردینیتد اینتری 

 

 

 

 

http://

go.unl.edu/8myp 

  یا

https://www.facebook.com/

ADLHCE/ 

 

 

 مراکز خدمات عمومی
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  / برای مکان و ساعت 

 اطالعات تماس برای ارزیابی و ارجاع به این ویب سایت مراجعه کنید.



 برنامه کوردینیتد اینتری را انجام خواهد کرد:
 *توجیه مردم از سیستم خدمات بی خانمانی به 

گزینه های اسکانی امنی  به طوری که آنها هرگز 
 به بی خانمانی کشیده نمی شوند. 

 *کمک به باز کردن سیستم  )کاهش ترافیک در 
سیستم(  با انتقال مردم به سرعت از طریق روند 

 ارجاع. 

*کاهش تالشهای تکراری وارائه خدمات بهتر به 
 افراد. 

 *کاهش ناامیدی برای ارائه دهندگان خدمات از 
 طریق تالش های مشترک و با هدف.

 *نقل مکان سریع مردم از بی خانمانی از طریق 
ارتباط آنها به مناسبترین برنامه  مسکن در 

 دسترس. 

  *کمک به جوامع با پایان دادن بی خانماب  .

  *نگهبان خوب باش از منابع محدود.

 

تعهد از برنامه )آل دورز لید هوم کوردنیتد 
 اینتری( :

 *اولویت دادن به افرادی که به عنوان باالترین 
نیاز به دریافت خدمات بر اساس: بی خانمانی دایم، 
طول مدت بی خانمانی و آسیب پذیری مشخص شده 

 اند.

* همکاری با دیگر سازمان ها و آژانسها جهت 
رفع نیاز افرادی که بیشتر در معرض خطر مرگ 

 در خیابانها هستند.

 *انتقال از روش دریافت خدمت به ترتیب ورود به 
روش دیگری که می گوید )حاال که شما اینجا 

هستید،  باهمدیگر تصمیم بگیریم که مرحلهٔ بعدی 
چه خواهد بود.(  نمونهٔ که به افراد وخانواده هایی 
آسیب پذیر در جامعه اولویت داده تا بیشترین توجه 

وخدمات جهت رفع احتیاجات شان بعمل 
آید،بخصوص افراد و خانواده های بی خانمان یا 

 در معرض بی خانمانی شده هستند.

  *بستن همه راههای فرعی)درهای فرعی(

بستن راههای فرعی در برنامه بی خانمانی تا 
مطمئن شویم که افراد و خانواده های 

مستحق،کمکهای مناسب را در اسرع وقت دریافت 
 کنند.

 

 

 

چیست؟  کوردینتد اینتریبرنامه 

Coordinated Entry 

All Doors Lead Home Coordinated Entry  

برنامه)آل دورز لید هوم کوردنیتد اینتری(  محصول 

مشترک بین شهر لینکن و ایالت نبراسکا است, 

جهت برنامه ریزی و تقدیم خدمات مسکن برای 

افرادی که در معرض بی خانمانی هستند ،بعلت 

اینکه منابع مسکن محدود هستند، این برنامه طراحی 

شده است تا افراد و خانوادهای که بیشتر در معرض 

آسیب هستند ,بیشتر احتیاج به خدمات دارند و برای 

مدت طوالنی بی خانمان بوده اند،به آنها باالترین 

.اولویت جهت دریافت خدمات مسکن داده می شود  

ارزیابی دائم احتیاجات مربوط به بهران مسکن *  

جمع آوری دائم اطالعات *   

ارجاع به برنامه ها و خدمات  *   

تهیه و ارجاع به منابع موجود*    

آغاز روش جدید جهت تحول از برنامه ها به  سیستم  *   

راهی جهت ارزیابی نیازها و اختالفات به روش * 

 سیستماتیک  

  بر اساس  قانون  HUD 2012 الزامی است. 

 

 

 تیم برنامه ریزی:

هماهنک بین ایالت نبراسکا و شهر لینکلن در ایجاد یک سیستم 

 کوردینیتد اینتری ثابت و آسان.

 

 تیم  برنامه ریزی)آل دورز لید هوم کوردنیتد اینتری( : 

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 

 


