
USCRI Erie (International Institute of Erie)

USCRI Erie( کمیته ایاالت متحده برای پناهندگان و
(مهاجران

(USCRI)ه د کډوالو او مهاجرینو لپاره د متحده ایاالتو کمیټ
(د ایری نړیوال سازمان)ایری 

517 E 26th, Erie PA
814.452.3935

Islamic Association of Erie

انجمن اسالمی ایری

د ایری اسالمی ټولنه

2419 Holland St, Erie PA

814.454.8380

Islamic Cultural Center of Erie

مرکز فرهنگی اسالمی ایری

د ایری اسالمی کلتوری مرکز

2426 Parade St, Erie PA

Bosnian Islamic Cultural Center of Erie

مرکز فرهنگی اسالمی بوسنیایی ها در ایری

د ایری بوسنیایی اسالمی کلتوری مرکز

2426 Parade St, Erie PA

Erie County Human Services Department

اداره خدمات بشری کاونتی ایری

د ایري کاونټي د بشري خدماتو څانګه
154 W 9th St #4, Erie PA

814.451.6800

Family Services of NW PA

شمال غربی پنسیلوانیاخدمات فامیلی 

خدمتونهکورنۍ شمال لویدیځ پنسلوانیا(NW PA)د 
240 W 11th St, Erie PA

814.871.0903

Erie County Assistance Office

دفتر کمک کننده کاونتی ایری

د ایری کاونټي مرستې دفتر

1316 Holland St, Erie PA

814.461.2000

Almadina Supermarket

سوپر مارکیت المدینه

المدینه سوپر بازار
2325 Parade St, Erie PA

814.240.9002

Lake Erie International Market

مارکیت بین المللی لیک ایری

د لیک ایری نړیوال بازار

1031 East Ave, Erie PA

814.453.7517

Lemon Fresh Meat Market

مارکیت گوشت تازه لیمون

د لیمو تازه غوښې بازار
2601 Parade St, Erie PA

814.454.4020

•Presque Isle State Park/ د پریسک آئل ایالت پارک/پارک ایالتی پریسک آیل

•Waldameer Park & Water World/ پارک و دنیای آب والدیمیر/

والدامیر پارک او د اوبو نړۍ

•Erie Zoo/ ایری ژوبڼد/باغ وحش ایری

•Erie Maritime Museum/ د ایری سمندری موزیم/موزیم بحری ایری

•Tom Ridge Environmental Center/ مرکز محیط زیستی تام ریج/

د ټام ریج چاپیلایر مرکز

•Presque Isle Downs & Casino/ آئل پریسک/پریسک آیل دانز و کازینو

ډاؤنز او كازینو

•Presque Isle Lighthouse/ پریسک آئل الئټ ہاؤس/فانوس دریایی پریسک آیل

•Splash Lagoon Indoor Water Park Resort/ پارک و تفریحگاه آبی

د سپالش لیګون دننه ځای واټر پارک ریزورټ/سرپوشیده سپالش الگون 

Erie, Pennsylvania

ایری، پنسلوانیا

.مساجد لیست شده را تصدیق نمیکند/حکومت ایاالت متحده هیچ کدام از مؤسسات

.جوماتونو تصدیق نه کوي/د متحده ایاالتو حکومت د لیست شوي هیڅ یو سازمانونو

پروگرام خوش آمدگویی متحدین

د متحدینو د ښه راغالست پروگرام 

رهنمای محل زندگی 

د استوګني د ځای لپاره الرښود

خوش آمدید

ښه راغالست

مراکز اسالمی/مساجد

اسالمي مرکزونه/جوماتونه

فروشگاه های مواد خوراکه حالل

د حالل خوراکي توکو پلورنځي

برنامه ریزی افغان ها

افغان پروګرام جوړونه
خدمات اجتماعی

ټولنیز خدمتونه

نکات مورد عالقه

د عالقې وړ ځایونهد


