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     ™ Community Compass متاح اآلن 
 للتنزيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

 أصبح العثور على الطعام والمعونات الالزمة لألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في مقاطعة ماريون 
 أسهل ويمكن الوصول إليها بسهولة من خالل موقعنا اإللكتروني متعدد اللغات. 

انتقِل ببساطة إلى communitycompass.app للوصول إلى

لع على الجانب اآلخر من هذا المنشور للحصول على معلومات  إذا كنت بحاجة إلى إعانة غذائية، فاطِّ
.Community Compass حول جميع الطرق التي يمكنك من خاللها الوصول إلى

 الستخدام موقعنا الجديد على الويب، قم بزيارة   communitycompass.app أو 
امسح رمز االستجابة السريعة  للوصول إلى موقع الويب على هاتفك الذكي.

• وجبات مجانية
• مواد بقالة مجانية

• تجار WIC للبيع بالتجزئة

WIC عيادات •
• تجار SNAP للبيع بالتجزئة
• أحداث مجانية وأكثر من ذلك

 WICو SNAP معلومات عن  •
والبرامج األخرى

 لمزيد من المعلومات حول 
Community Compass، تفّضل بزيارة   

 .indyhunger.org/compass

 Community Compass يتوّفر موقع 
 على الويب بهذه اللغات للتأكد من أن 

اإلعانة الغذائية متاحة لكل من يحتاجها:

• اإلنجليزية
• العربية

• البورمية
•  الصينية

•  الفرنسية
 •  الكريولية الهايتية

  •  هاكا تشين
  •  كارين

  •  اإلسبانية
  •  السواحيلية

  •  اليوروبا
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كم يبدو الجوع صعًبا.
وأصبح العثور على الطعام سهالً اآلن.

بل أكثر سهولة.

Community Compass™
يمكنك المساعدة في العثور على إعانات غذائية في مقاطعة ماريون.

 Community Compass هو مصدر مجاني لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى إعانة غذائية. 
باستخدام Community Compass، يمكنك العثور على:

ثمة ثالث طرق للحصول على المساعدة.

1 .  على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
•   تفّضل بزيارة موقع Community Compass على الويب على   

.communitycompass.app 
•   موقع الويب متاح باللغات اإلنجليزية والعربية والبورمية والصينية والفرنسية والكريولية الهايتية   

وهاكا تشين والكارين واإلسبانية والسواحيلية واليوروبا. 

2 .   على هاتفك الذكي.
.Google Play انتِقل إلى متجر التطبيقات أو •  

."Community Compass" ابحث عن •  
• قم بتنزيله وتثبيته )مجاني(.  

• ابدأ باستخدامه للعثور على اإلعانة الغذائية التي تحتاجها.  
• هل لديك أسئلة؟ يمكنك الدردشة مع شيلي!  

3 .   هل ال تمتلك هاتًفا ذكًيا؟
   أرسل "مرحًبا" في رسالة نصية على الرقم 317-434-3758  

للحصول على المساعدة.

هل لديك أسئلة؟
  indyhunger.org/compass تفّضل بزيارة

وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بنا.

• وجبات مجانية
• مواد بقالة مجانية

• تجار WIC للبيع بالتجزئة

WIC عيادات •
• تجار SNAP للبيع بالتجزئة
• أحداث مجانية وأكثر من ذلك

 WICو SNAP معلومات عن  •
والبرامج األخرى


