
برنامه ریزی افغان ها 

د افغانانو پروګرام جوړونه

Islam Center of Boise

مرکز اسالمی بویز

د بویس اسالمي مرکز
www.boisemuslims.org

208.429.1866

Imam Al Mahdi Islamic Center

مرکز اسالمی امام المهدی

د امام المهدي اسالمي مرکز
4243 N Cloverdale Rd, Boise, ID

208.598.0117

Islamic Community of Bosniaks in Boise

جامعه اسالمی بوسنیایی ها در بویز 

ټولنهاسالميبوسنیایانودکېبویسپه
6250 S Cloverdale Rd, Boise, ID

208.258.9406

مراکز اسالمی /مساجد

اسالمي مرکزونه/جوماتونه

Boise, Idaho

بویس، ایډاهو/بویز، ایداهو

خدمات اجتماعی 

ټولنیز خدمتونه

Halal Grocery Stor

خوراکه فروشی حالل

د حالل خوراکي توکو پلورنځی
1134 N Orchard St, Boise, ID

208.570.4520

Kabul Market

مارکیت کابل

کابل مارکیټ
5751 W Overland Rd, Boise, ID

208.322.6660

Babylon Market LLC

مارکیت بابیلون با مسئولیت محدود

LLCد بابیلون مارکیټ 
1534 S Vista Ave, Boise, ID

208.336.9782

فروشگاه های خوراکه فروشی حالل 

حالل خوراکي توکو پلورنځيد

!دری زبان ها

یا/او

!ویونکيژبېپښتود

دلته/صحبت کنندگان دری و پشتو موجود است
.لريشتونويونکيژبوپښتواودريد

نقاط مورد عالقه 

ځایونهد عالقې وړ 

The Idaho Office for Refugees in Boise operates a Global Gardens 

program for refugee farmers and a Global Talent career program for 

refugee and immigrant professionals. Wide range of recreational 

activities - pathways, trails, river, ski resort. 

ه و دفتر پناهندگان ايداهو در بويز يک برنامه باغ های جهانی را برای کشاورزان پناهند•

.  يک برنامه شغلی استعدادهای جهانی برای متخصصان پناهنده و مهاجر پيش می برد

.یمسيرها، مسيرهای پياده روی، رودخانه، پيست اسک-فعاليت های گسترده تفريحی 

روګرام او د په بويس کې د کډوالو لپاره د ايډاهو دفتر د کډوالو بزګرانو لپاره د نړيوال باغ پ•

د . يکډوالو او کډوالو مسلکي اشخاصو لپاره د نړيوال استعداد مسلک پروګرام پرمخ وړ

.الرې، ليکې، سيند، سکي ريزرټ-تفريحی فعاليتونو پراخه لړۍ 

پروگرام خوش آمدگويی متحدين

راغالستښهتهمتحدينوعملياتود

رهنمای محل زندگی 

د استوګني د ځای لپاره الرښود

/خوش آمدید

راغالستښه

Food Land Market

مارکیت خوراکه فروشی

فوډلینډ مارکیټ
710 N Orchard St, Boise, ID

208.424.2022

Al Ahmed Market

مارکیت االحمد

االحمد مارکیټ
4232 W Overland Rd, Boise, ID

208.343.4623

(دیگر در ساحه محلی2)

(نور په محلي سیمه کې2)

Agency for New Americans

اداره امریکایی های جدید

ادارهلپارهامریکایانونویود

www.anaidaho.org

208.338.0033

Refugees from all over the world have been resettling in Idaho since 
1975.

.بدينسو، پناهندگان از تمام نقاط جهان در ايداهو اسکان مجدد می شوند1975از سال 
.کېږيځایپهځایکېايډاهوپهکډوالڅخهنړۍټولېلهراهيسې 1975له

(در این منطقه خدمات اجتماعی دیگر نیز موجود است)

(په سیمه کې ډیری نور ټولنیز خدمات چمتو شوي)

ه تازه بويز يک جامعه پر جمعيت از افغانستان دارد که ب

واردان کمک می کنند تا احساس خوش آمد کرده و 

عبادتگاه ها مکان های . نيازهای خود را برآورده کنند

زی برنامه ري. خوبی برای ارتباط با جامعه شما هستند

دڅخهافغانستانلهبويس/.برای کودکان وجود دارد

سانوکراغلونويولهچېلريټولنهفعالهيوهافغانانو

وکولپورهپهاړتياوودهغویداوراغالستښهدسره

ره د عبادت ځايونه ستاسو د ټولنې س. کويمرستهکې

د ماشومانو لپاره . وصل کولو لپاره ښه ځايونه دي

.پروګرامونه شتون لري

.مساجد ذکر شده را تائيد نمی کند/دولت اياالت متحده هيچ يک از سازمان ها

.کوينهتصديقجومات /سازمانهيڅشويليستدحکومتاياالتومتحدهد

http://www.boisemuslims.org/
http://www.anaidaho.org/

