پروگرام خوش آمدگویی متحدین
د متحدینو د ښه راغالست پروگرام
رهنمای محل زندگی
د استوګني د ځای لپاره الرښود

خوش آمدید
ښه راغالست

Green Bay, Wisconsin
گرین بی ،ویسکانسن

فروشگاه های مواد خوراکه حالل
د حالل خوراکي توکو پلورنځي

مساجد  /مراکز اسالمی
جوماتونه  /اسالمي مرکزونه

Islamic Society of Wisconsin
انجمن اسالمی ویسکانسن
د ویسکانسن اسالمی ټولنه

Soma Food Mart Halal
مارکیت غذای حالل سوما
سوما فوډ مارټ حالل

1512 Velp Ave, Green Bay
920.234.5511

1740 E Mason E St Suite 5,
Green Bay
413.271.6791

Fox Valley Islamic Center
مرکز اسالمی فوکس ولی
د فاکس ویلی اسالمی مرکز

Midwest Grocery & Somali Halal
Restaurant
فروشگاه مواد خوراکه میدویست و رستوران
حالل سومالی
د مینځ لویدیز خوراکي توکو پلورنځی او
سومالی حالل رستورانت

103 Kappell Dr, Neenah
920.722.7860

600 N Military Ave, Green Bay
612.707.7678
خدمات اجتماعی
ټولنیز خدمتونه

برنامه ریزی افغان ها
افغان پروګرام جوړونه

Catholic Charities of the Diocese
مؤسسات خیریه کاتولیک دایوسیس
د ډایوسیس کاتولیک خیریه

Salvation Army
اردوی رهایی بخش
د نجات پوځ

1825 Riverside Dr, Green Bay
920.272.8234

626 Union Ct, Green Bay
920.497.7053

American Red Cross
صلیب سرخ امریکا
امریکایی سره صلیب
121 Bader St, Green Bay
800.733.2767

•

نکات مورد عالقه
د عالقې وړ ځایونهد
حکومت ایاالت متحده هیچ کدام از مؤسسات /مساجد لیست شده را تصدیق نمیکند.
د متحده ایاالتو حکومت د لیست شوي هیڅ یو سازمانونو /جوماتونو تصدیق نه کوي.

•
•
•

 / Bay Beach Amusement Parkپارک تفریحی بی بیچ /
د خلیج ساحل تفریحی پارک
 / Green Bay Botanical Gardenباغ نبات شناسی گرین بی /
شنه خلیج بوټانیکي باغ
 / National Railroad Museumموزیم ملی راه آهن /
د اورګاډي الر ملي موزیم
 / Bay Beach Wildlife Sanctuaryپناهگاه حیات وحش بی بیچ /
د خلیج ساحل ځنګلي ژوند پناهځاى

•
•
•
•

 / Neville Public Museumموزیم عامه نیویل /
د نیویل عامه موزیم
 / Titletownتایتل تاون  /ټائیټل ټاؤن
 / New Zoo & Adventure Parkباغ وحش و پارک ماجراجویی
جدید  /نوی ژوبڼ او ماجراجویي پارک
 / The Automobile Galleryگالری اتومبیل  /د موټرو ګالري

