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 ( 2020سبتمبر    30  –   2019أكتوبر    1)   2020- 2019لمحة رسيعة: السنة المالية  
 

 عرض الفناني    177

كة  111  أنشطة الرعاية المشبر

 تعاون  24

 استخدام غرفة المجتمع  143

 مشاهدات النشاط الرقمي  8,867

امج الرقمية 56  البر

 المعارض  13

 أحداث حية 11

نت  1,003  المشاركون عبر اإلنبر

 زوار الموقع  19,540

اكات )برنامج الوصول للفنان(  10  الشر

 اإليجارات  173
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 طاقم العمل بدوام كامل  
 

 سونا شاه 
 مديرة تعليم الثقافة والفنون 

 ليىل غريس باندي 
 منسقة تعليم الثقافة والفنون 

 جالفان - بيانكا شوياماياجوا 
 منسق حدث 

 فان دوان 
فيهية  امج البر ي البر

 أخصائ 

 فابيان دوران 
 قائد حدث عام 

 1698 -974-512 

    راشيل ستيوارت تشابرا 
ي معارض    

 أخصائ 

 مايكل مياساكي 
ي 
ي وأراض 

 مساعد مبائ 

 إريك أور 
 مندوب تسويق 

 فيكتوريا تران 
ي إداري 

 أخصائ 

ي  
 طاقم العمل بدوام جزئ 

، عاملة حدث عام  ي
 سايرا بهائر

ي هاريمان، مسؤول مكتب 
 ستيفائ 

ان، مندوب تسويق   ريجي   ماليبر
 كريستينا نجوين، مصممة جرافيك   

ي ريد، مسؤول مكتب   روئر
ي نشاط رشاد  

 محمد، أخصائ 
 جوناثان فان، عامل صيانة   

 زويا زيا، قائد نشاط 
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 خطاب المدير 
 

ي المجتمع واألصدقاء،   
 أعزائ 

  
ي تمولها المدينة لألمريكيي      2013( عام  AARCافتتح مركز الموارد األمريكي اآلسيوي ) 

كأحد المراكز الثقافية والمجتمعية النادرة التر
م مدينة أوسير  بإثراء مجتمعاتنا بفرص ثقافية، وعرقية، وتعليمية فريدة.   ي الواليات المتحدة. تلبر 

 اآلسيويي   ف 
  

ي مدير تعليم ال 
ي أن أقود هذا المركز خالل العامي   الماضيي   بصفتر

فت  ي  يشر
ي تكساس ف 

ثقافة والفنون. كأمريكي من جنوب آسيا ولد ونشأ ف 
أوائل الثمانينيات، لم تكن هناك مساحات عامة لمجتمع أمريكي آسيوي يربطنا، ويحتفل بهوياتنا، وتاريخنا، وإبداعنا. يعتبر األمريكيون  

ي أوسير  واألمة، وقد بدأن
كيبات السكانية نمًوا ف  ي رؤية المزيد من قصصنا ممثلة.  اآلسيويون اليوم من أرسع البر

 ا ف 
  

ي أن تكون آسيوًيا أمريكًيا؟ األمريكيون اآلسيويون هم فئة عرقية تضم أكبر من  
جنسية، وآالف المجموعات العرقية،   20لكن ماذا يعت 

ي تمثي 
ي مركزنا هو هدفنا ف 

 ل هذا التنوع.  واللغات/اللهجات المنطوقة، وتاري    خ الهجرة المتنوع. يتمثل أحد أكبر التحديات ف 
  

ي برنامجنا؛ العمل عبر أقسام  
نحن نسىع جاهدين للقيام بذلك من خالل مسح مجتمعنا؛ التعاون مع المنظمات؛ االستماع إل المشاركي   ف 

مون أيًضا برؤية مدينة أوسير  لتكون اتيجيات التوعية؛ وإضافة موارد الوصول إل اللغة. نحن ملبر  امج واسبر منارة   المدينة لتطوير البر
، واالحتفال بهوياتنا األمري ي

 األكبر لتعلم تاريخنا المحىلي والوطت 
كية  للعدالة االجتماعية. نقوم بذلك من خالل تطوير الفرص لمجتمع أوسير 

 اآلسيوية، وللتضامن مع المجتمعات الملونة األخرى. 
  

ي مركز الموارد األمريكي اآلسيوي إعادة التفكب   (، كان عىل ا 19-منذ أن تم إغالق منشأتنا بسبب وباء كورونا المستجد )كوفيد
لموظفي   ف 

ي 
امج العامة. نريد التأكد من أننا نقوم بإنشاء برامج تتفاعل مع هذه اللحظات االجتماعية والثقافية التر ي كيفية قيامنا بالبر

 نمر بها  بالكامل ف 
 قابلة للوصول إليها والمشاركة فيها. لقد أنتج

ً
اضية، واستضفنا ورش عمل وفعاليات  حالًيا، مع كونها أيضا نا أنشطة شبابية صيفية افبر

اضية، ونقلنا معارضنا إل   ي برنامج كبار السن بإجراء مكالمات اطمئنان عىل الصحة ودروس افبر
مجتمعية، وحفزنا تفاعل المشاركي   ف 

نت، إضافة إل المزيد.     اإلنبر
  

ي مركز الموارد األمريكي  
ي وأوجه التعاون، واالنعكاسات والتوجه المستقبىلي ف 

يسلط هذا التقرير السنوي الضوء عىل إنجازات العام الماض 
نامجاآلسيوي. يرجر تخصيص بعض الوقت لالحتفال بمجتمعنا وإكمال   مجة  استقصاء البر ي تطوير البر

. ستساعدنا مالحظاتكم ف 

 المستقبلية.  
 

ي ا
 لحارة، تحيائر

 سونا شاه  
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 المعارض 
 معرض   13

 فنان    177تم عرض 
 

ي المنشأة. من الرسوم المتحركة اليابانية  
بدأ مركز الموارد األمريكي اآلسيوي العام الجديد بأربعة معارض فنية وتاريخية جديدة ف 

، وثقافاتها    تعكس تاري    خ أوسير 
ً
ي إل رحلة عبر الزمن باستخدام الساعات العتيقة، عرض المركز أعماال

/عرض المانجا الفت  للمراهقي  

 للتكيف واإلبداع عند برمجة بقية المعارض المخططة لهذا العام من خالل نقلها  وشعبها. أعىط إغ 
ً
الق مارس الفرصة للفريق ليكون قابال

نت.   عبر اإلنبر
 

 تسليط الضوء عىل المعرض 
 الشجاعة لتكون: قصة ساهيىلي 

اير   ي فبر
"، بدأت ساهيىلي ف  ؛ "الصديقة األنتر ي

.  كمجموعة دعم غب    1992مشتق من كلمة هندية تعت  ي أوسير 
 رسمية لنساء جنوب آسيا ف 

ي العالقات األرسية، وكش حلقة العنف والسىعي إل حلقة سالم من خالل سد الفجوة الثقافية بي    
كانت رؤية المجموعة هي منع اإلساءة ف 

ي   المجتمع اآلسيوي والخدمات االجتماعية المحلية. أنتج مركز الموارد األمريكي اآلسيوي ومركز أوسير  للتاري    خ
معرًضا مادًيا معروض ف 

ي المنظمة حول كيف تحىل  
ون قادرين عىل استكشاف المواد األرشيفية واالستماع إل األعضاء األوائل ف  اير، كان الحاض  ي فبر

المنشأة. ف 

ي الجنوب لخدمة المجتمع اآلسيوي. 
 أعضاء ساهيىلي بالشجاعة ليصبحوا أول منظمة من نوعها ف 

 
ح الصورة، صفحة   ي    -   6رسر

اير    20ف  " 2020فبر  ، استضاف مركز الموارد األمريكي اآلسيوي "الشجاعة لتكون: أمسية تحتفل بساهيىلي
 

 تسليط الضوء عىل المعرض 
 نزهة جينكو 

ي الهايكو لخلق األحاسيس البرصية واألدبية. "نزهة جينكو" هي إحدى ممارسات  
توازن سنيها ساندارام تصوير الطبيعة مع الشعر اليابائ 

ي فنها عىل هذه الممارسة وتسىع جاهد
ي أجواء طبيعية ليستمد اإللهام. تستند ساندارام ف 

ة  الهايكو اليابانية القديمة حيث يتجول الكاتب ف 

ي الطبيعة. 
 لتشجيع الجمهور عىل إيجاد لحظات التأمل الخاصة بهم ف 

 
ة من   ي الفبر

ي مركز الموارد األمريكي اآلسيوي ف 
نت. ويمكن اآلن   2020مارس،    28يناير إل    10ُعرض معرض ساندارام ف   مشاهدته عبر اإلنبر

 
ي مركز الموارد   -   7اقتباس من المعرض، صفحة  

ي التحدث بدرجة كافية عن الجميع ف 
( "ال يمكنت  ي

اض  )حول الشاي والسفر: معرض افبر
 إل إعاقة األشياء،

ً
ا. اتضح أنه حدث    األمريكي اآلسيوي. أعلم أن كورونا جعلت برنامجنا صعًبا وأدت فعال

ً
افك تألق حق لكن براعتك واحبر

ي مركز الموارد األمريكي اآلسيوي عىل كل ما فعلتموه 
ا بكل العمل. يرجر تقديم شكري للجميع ف 

ً
ي بالمعلومات. لقد استمتعت حق

ممتع وغت 
 لتحقيق ذلك".  

 
ي  -

اض  ي المعرض االفبر
 الشاي والسفر: مشارك ف 
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 األحداث الشخصية  

ي المنشأة ضمت أكبر من  
ا ف 
ً
ا. تضمنت هذه األحداث ورشة عمل   8965استضاف مركز الموارد األمريكي اآلسيوي أحد عشر حدث

ً
مشارك

ي والمزيد. ال يمكن للموظفي   االنتظار   لصنع المجالت الخاصة، ومعرض صحة المجتمع، وسلسلة أفالم، وسلسلة تقاليد الطهي العالجر
 إعادة فتح منشأتنا إلجراء أحداث شخصية مرة أخرى!  حتر يتم

 
 تسليط الضوء عىل الحدث 

 مهرجان الحالل لمنطقة العاصمة 
 مشارك   753
 بائع    21

 
ي الكثب  للمجتمع المسلم الذي كان ضمن الحضور. أحد األشخاص الذين تحدثت معهم  

"]مهرجان الحالل لمنطقة العاصمة[ كان يعت 
ا كهذا من قبل. قالها وهو يشب  إل أطفاله وأحف

ً
ي أنه لم ير شيئ

ئ  ة طويلة اغرورقت عيناه بالدموع عندما أخبر ي أوسير  لفبر
اده  والذي عاش ف 

ي هذا  وهم يتجولون وي
ا أيًضا أن أشكركم جميًعا عىل وجه التحديد لتعاونكم ف 

ً
ستمتعون بالحدث. طلب أحد المتطوعي   األصغر سن

ت مؤتمرات أكبر من قبل الجالية المسلمة ومن أجلها، لكن التعاون بي   مركز الموارد األمريكي اآلسيوي ومدينة   الحدث. قالت إنها حرص 
ي مهرجان

 الحالل".    أوسير  كان أكبر ما أحبته ف 
 

-  ) ، مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية )كب  ا شيخ، المدير التنفيذي السابق لفرع أوسير   مب 
 

 تسليط الضوء عىل الحدث 
 يوم التوظيف للمراهقي   

 مشارك    44
 ورش عمل    10

 
ي عشر لتجاوز المهن 

التقليدية واستكشاف المسارات الوظيفية المتنوعة دعا مركز الموارد األمريكي اآلسيوي طالب الصف العارسر إل الثائ 
ي أول مؤتمر ليوم التوظيف اآلسيوي األمريكي للمراهقي   يوم السبت،  

مساًء. العديد من الطالب   2صباًحا حتر  8:30مارس من الساعة   7ف 
. خاصة بالنسبة للشباب األمريكيي    الذين يستعدون للكلية عىل دراية بالمسارات المهنية التقليدية مثل األطباء والمحامي   والمهن  دسي  

اآلسيويي   الذين يتعاملون مع الصورة النمطية ل  "األقلية النموذجية"، غالًبا ما تكون هناك ضغوط لدخول هذه المهن. أتاح هذا الحدث  
في   أمريكيي   آسيويي   محليي   وا ي قد تناسب اهتماماتهم لطالب المدارس الثانوية فرصة الستكشاف مسارات وظيفية متنوعة من محبر
لتر

ي حلقات النقاش، والعروض التقديمية المهنية وتعرفوا عىل طرق االستعداد للكلية. 
 ومهاراتهم وشغفهم بشكل أفضل. شارك الطالب ف 

 
 اقتباسات من يوم التوظيف للمراهقي   

ا وأحب أن أفعل
ً
ا وبرصاحة كانت تجربة رائعة. لقد استمتعت حق

ً
ت وجهة نظري حق ي المستقبل".    "لقد غب 

 أشياء مثل هذه ف 
 

. لقد تمكنت من االتصال بطالب فيتنامي جاء إل الواليات   ي "كنت أقوم بدور الميش وقد استمتعت بشدة بورشة العمل الخاصة ئر
 أشهر فقط".  5المتحدة قبل 
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PAGES 10-11 
امج الرقمية   البر

 برنامج رقمي   54
 مشارك   9351

 
 بدًءا من أبريل. تضمنت النق

ً
اضيا مجة افبر وس كورونا المستجد ونقل البر ي االستجابة لفب 

اط  كان مركز الموارد األمريكي اآلسيوي رسيًعا ف 
اكة مع  ي مدينة أوسير  إلنتاج قاعة بلدية تركز عىل مناهضة العنرصية تجاه العرق اآلسيوي   AACHIالبارزة الشر

ومكتب حقوق الملكية ف 
وس   ي  وفب 

، وورشة عمل حول "عمتر كورونا، وبرنامج متقاطع األقسام للفنون الصيفية للشباب، والمعارض الرقمية واالستقبال مع الفناني  
ي العائالت اآلسيوية، والمزيد. 

 وعمي األعزاء، خطاب ألرواح السود" حول كيفية التحدث عن مناهضة العنرصية تجاه السواد ف 
 

نامج الر   قمي  تسليط الضوء عىل البر
 

 نشاط الغرفة الالنهائية  
لأنتج مركز الموارد األمريكي اآلسيوي العديد من   ي المب  

ي ذلك   أنشطة الشباب ف 
ة الالمتناهيةبما ف  المستوحاة من   إنشاء غرفتك الصغب 

 الفنانة اليابانية يايوي كوساما. 
 

 لقطات تاريخية 
نت لقصص الهجرة تم رسدها من ثالث موجات رئيسية من هجرة األمريكيي    لقطات تاريخية عبارة عن سلسلة من ثالثة أجزاء عبر اإلنبر

 اآلسيويي   إل الواليات المتحدة. تعرف عىل المجموعات اآلسيوية واآلسيوية األمريكية المختلفة وتاريخها. 
 

 وبفخر: افتح الميكروفون 
ً
 عاليا
   مشارك  140

 وبفخر: افتح الميكروفون  Y’All We Asianرد األمريكي اآلسيوي و مركز الموا 
ً
ي    -قدما عاليا

نت ف  أغسطس.  انضم    6اإلصدار عبر اإلنبر
ي ليلة لبناء المجتمع مليئة بالكوميديا، والموسيقر والشعر من قبل  

ون ف   من أوسير  ونيويورك، والمزيد.   17إلينا الحاض 
ً
 مؤديا

 
ل: حدث مبارسر    لرواية القصص صناعة المب  

ا   81
ً
 مشارك

   راوي قصص    18
 وبفخر: افتح الميكروفون  Y’All We Asianمركز الموارد األمريكي اآلسيوي و 

ً
ي    -قدما عاليا

نت ف  أغسطس.  انضم    6اإلصدار عبر اإلنبر
ي ليلة لبناء المجتمع مليئة بالكوميديا، والموسيقر والشعر من قبل  

ون ف   من أوس 17إلينا الحاض 
ً
 ير  ونيويورك، والمزيد.  مؤديا

 
 ابق مبدًعا! المعسكرات الصيفية 

 شاب مشارك   120أكبر من 
نت بمثابة استكشاف مثب  للفنون، والثقافة والطبيعة، لألطفال من  ي للفنون والثقافة عبر اإلنبر

! كان برنامج االكتشاف الصيق 
ً
  ابق مبدعا

نامج هو توفب  برا  12إل  5سن   ي المقدم  عاًما. كان الغرض من البر
مج ترفيهية ممتعة وراقية لألطفال استناًدا إل الفنون والمحتوى الثقاف 

ي األمريكي المكسيكي ومتحف ومركز جورج  
ي للفنون، ومركز الموارد األمريكي اآلسيوي، ومركز إيما إس بارينتوس الثقاف 

ئر من مركز دوجب 
، ومركز أوسير  للطبيعة والعلوم.  ي

 واشنطن كارفر الثقاف 
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 برامج كبار السن 
 برنامج ووجبة للمسني    263

نامج   3,550 ي البر
 مشارك ف 

 وجبة مسني   تم تقديمها   3084
 

، وقدم وجبات أسبوعية وخدمات صحية   جمة اللغوية للمسني   المشاركي  
، زاد مركز الموارد األمريكي اآلسيوي من البر ي

ي العام الماض 
ف 

، وقام بزرع وصيانة حديقة كبار السن الخاصة بنا، وأضاف معدات    وتعاون مع مركز أوسير  للصحة ي توفب  تثقيف صحي
العامة وسايفا ف 

ي الحاسوب. 
اكة مع ميلز أون ويلز وأوسير  فري نت لتقديم دروس ف  ، وطور رسر  تمرينات عىل العشب الكبب 

 
وس كورونا المستجد   برمجة فب 

نت من أجل سالمة وصحة كبار السن الخاصي    تم تعديل برنامج مركز الموارد األمريكي اآلسيو  ي لكبار السن ليتوافق مع التقديم عبر اإلنبر
ا الهتمامات وتعليقات كبار السن الخاصي   بنا. يقوم موظفو مركز  

ً
اضية مصممة وفق ا وأنشطة افبر

ً
بنا. للبقاء عىل اتصال، أنشأنا أحداث

ة إخبارية شهرية تتضمن المعلومات ذات الصلة  الموارد األمريكي اآلسيوي بإجراء مكالمات شهرية لالطم ئنان عىل الصحة وإرسال نشر
ي واليوجا وشار 

ي ذلك تاي تشر
ك  وموارد المدينة لكبار السن. تم تنسيق العديد من األنشطة االجتماعية واإلبداعية رقمًيا لكبار السن بما ف 

ة اإلخبارية الشهرية لكبار السن، يرجر مراسلتنا  قصتنا وخمن أين؟ لعبة معرض الصور، ألبوم قصاصات اصنع عالمتك. لال  نضمام إل النشر
ي 
وئ  يد اإللكبر  .  aarc@austintexas.govعبر البر

 
 تسليط الضوء عىل الحدث 

 غداء عطلة كبار السن 
 حاض    300أكبر من 

نامج المختلفة مًعا  غداء مركز الموارد األمريكي اآلسيوي لكبار السن هو حدث سنوي حيث يجتمع فيه كبار السن  ون أيام البر الذين يحرص 
فيه الخاصة بكبار السن   2019ويحتفلون بالعطالت. كانت عطلة عام  هات ومراكز البر تها المتب   ي حرص 

لكبار السن هي أيًضا السنة األول التر
ي مركز الموارد األمريكي اآلسيو 

ي وكبار السن ف 
 قدمتها أوسير  سيمفوئ 

ً
ي، وصور فوتوغرافية مع سانتا،  األخرى. تضمن الحدث عروضا

ي مركز الموارد األمريكي اآلسيوي و
. كما قدمت أوسير  للصحة العامة لقاحات ضد اإلنفلونزا،  PARDووجبة غداء تم تقديمها من قبل موظق 

 وشاركت هيئة اإلحصاء األمريكية واأليادي عىل لإلسكان لإلمداد بمعلومات المجتمع. 
 

 فصول الفنون لكبار السن 
.  استم ي

ي ذلك فن قص وتشكيل الورق وصناعة الورق والخط الصيت 
 تع كبار السن بعدد من األنشطة اإلبداعية بما ف 
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 التطلع )االستنتاجات(  

ي تصميم  
، لم نتمكن من تصور ما يخبئه لنا هذا العام. كانت لدينا خطط للبدء ف  ي

امج العام الماض  ي التخطيط لبر
ع فريق العمل ف  عندما رسر

ي 
ي تم وضعها ف 

لتوسيع المراكز   2018والممولة من حزمة السندات لعام  خطة توسع المنشأة وبناء مساحة جديدة للفنون التمثيلية، والتر
حيب بأطفال  CelebrAsiaنا بصدد تركيب معارض جديدة، واستضافة حدثنا السنوي الممب   الثقافية. ك ، وتوسيع برنامج كبار السن، والبر

ي طرق مفيدة لمساعدة
ي المنشأة. ومع ذلك، أتاح هذا العام للموظفي   الفرصة للتفكب  ف 

ي النابض بالحياة ف 
  معسكر اليقظة اإلبداعية الصيق 

ي هذه  مجتمعنا عىل البقاء عىل
 اتصال وتمنحنا الراحة. أثناء النظر إل الوراء عىل هذا العام، ما برز هو الحاجة إل إيجاد تواصل اجتماعي ف 

 األوقات المنعزلة.  
 

ي تسلط الضوء  
ي برامج عالية الجودة مثل موصول، سلسلة قراءة الكتب التر

ي العام المقبل، نريد أن نخصص مساحة لبعضنا البعض ف 
ف 

ي لالحتفال السنوي بعطلة كبار السن؛ النغمات: سلسلة موسيقية شهرية مع فناني     عىل الكتاب 
اض  واألصوات األمريكية اآلسيوية؛ لقاء افبر

محليي   من أصول آسيوية؛ أحالم اليقظة، سلسلة متحدثي   بالتعاون مع المراكز الثقافية األخرى عن الشفاء والمرونة للمجتمعات الملونة؛  
ي مركز الموارد األمريكي اآلسيوي؛ إضافة إل  مقاطع فيديو تسلي 

ي تم إنتاجها لعرض أعمال الفناني   العارضي   ف 
ط الضوء عىل اإلبداع والتر

  .  الكثب 
 

ي تخطيط برامج مركز الموارد األمريكي اآلسيوي المستقبلية. ال نعرف متر سيتم إعادة فتح   الرجاء إكمال هذا االستقصاء
للمساعدة ف 

مجه. منشأتنا، ولكننا  ي ما نبر
 نعلم أن مدخالتك مهمة ف 

 
   https://forms.gle/XvF2YH1iBgN2kuLDAرابط االستقصاء:  

 
 (:  14تعليقات الصور )صفحة  

ه كمراقب للم ي مركز الموارد األمريكي اآلسيوي، حراس المتب  
وس كورونا المستجد ساعد جوناثان فان، عامل الصيانة ف  ه أثناء إغالق فب  تب  

 (.  19-)كوفيد
 

  . ي للمراهقي   األمريكيي   اآلسيويي  
ي اليوم المهت 

ي هاريمان )مسئولة المكتب( وزويا زيا )قائدة النشاط( ف 
 ستيفائ 

 
ي للمراهقي   األمريكيي   اآلسيوي 

ي اليوم المهت 
ي نشاط( ف 

. فابيان دوران )قائد حدث عام( ورشاد محمد )أخصائ   ي  
 

 ( 15تعليق صورة )صفحة  
ي ورشة عمل المجالت الخاصة األمريكية اآلسيوية بالتعاون مع مركز أوسير  للتاري    خ ونادي الحرير.  

 قدم المشاركون ف 
 

كاء   منظمات المجتمع والشر
 هيئة جودة الحياة األمريكية اآلسيوية

ي أوسير  
 خدمات دعم األرسة اآلسيوية ف 

   ATXآسيوي  
ي مهرجان أوسير   

 األمريكي اآلسيوي السينمائ 
ي أوسير  

 مبادرة صحة المجتمع اآلسيوي ف 
 كلية مجتمع أوسير  

 جمعية أوسير  الفلبينية األمريكية 
 أوسير  فري نت 

 مركز أوسير  للتاري    خ 
 أوسير  للصحة العامة 

 أوسير  شكسبب  
ي 
ا أوسير  سيمفوئ   أوركسبر

https://forms.gle/XvF2YH1iBgN2kuLDA
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 مهرجان أوسير  للمحاربي   القدماء للفنون 
و العاصمة   مبر

 مدينة أوسير  للعدالة  مكتب
 قوس األلوان لإلنتاج 

 لجنة شؤون المهاجرين 
 أوسير   -مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية 

 مجتمعات التأسيس 
ي للرقص 

 يوم مجائ 
ى بأوسير    غرفة التجارة األمريكية اآلسيوية الكبر

 األيدي عىل اإلسكان 
 شبكة المنظمات األمريكية اآلسيوية 

 اإلنقاذ مشح طالئع  
 نادي الحرير 

 انتماءات سميثسونيان 
 سيفا

 شارع مؤسسة ديفيد 
 أصدقاء األخت 
 مقاطعة ترافيس 

 تراك فييت
 تعداد الواليات المتحدة 

ي للدراسات األمريكية اآلسيوية
 مركز يو ئر

Y’All We Asian   
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 مركز الموارد األمريكي اآلسيوي 
ون  8401  طريق كامب 

، تكساس    78752أوسير 
 

  : ي
وئ   Austintexas.gov/aarcالموقع اإللكبر
 : ي
وئ  يد اإللكبر    aarc@austintexas.govالبر

 
 facebook.com/aarcatxفيسبوك: 
 Instagram.com/aarcatxإنستجرام: 

ة الدورية الخاصة بنا:  ي النشر
ك ف   http://eepurl.com/cjm4nzاشبر

 
م مدينة أوسير  باالمتثال لقانون األمريكيي   ذوي اإلعاقة. سيتم توفب  تعديالت معقولة ووصول متكاف   إل االتصاالت عند الطلب.   تلبر 

 . 7- 1- 1أو رقم تكساس لذوي اإلعاقة السمعية  3914-974 (512)للحصول عىل المساعدة، يرجر االتصال 
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