
Hunger Resources 
 
Westlake Community Services 
440-899-3544 
Food & financial service in addition to referral and 
support to other organizations.  
 
Lakewood Community Services 
(216) 226-6466 
Food Pantry 
 
United Way of Greater Cleveland 
211 
 

Physical & Emotional Services 
 
School Counselors 
The counselors are an excellent first stop for all 
kinds of resources. You can leave a message at 
440-250-1215 and your counselor will return your 
call.  
 
Connecting For Kids 
440-570-5908 
Education, support, & referrals for families around 
anxiety, attention issues, depression, 
developmental delays, epilepsy, sensory issues. 
 
Domestic Violence & Child Advocacy Center 
216-391-HELP (4357) 
Crisis intervention, ongoing assistance & referral 
 
Child Abuse or Neglect 
216-696-KIDS (5437) 
The hotline is staffed 24/7 with professionals who 

can offer resources to a struggling family.  
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 خدمات الموارد الغذائیة

 مركز ویستلیك للخدمات االجتماعي

440-899-3544 

 مساعدات مالیة وغذائیة باالضافة للتوجیه والمساعدة باالحالة للمؤسسات
 المتخصصة

 مركز لیكوود للخدمات االجتماعیة

(216) 226-6466 

٢١٦٢٢٦٦٤٦٦ 

 بنك الطعام

 مركز كلیفالند للخدمات االجتماعیة

211 

 خدمات و ارشاد معنوي وصحي

 االرشاد المدرسي

440-250-1215  

 المرشد المدرسي یعد من افضل الخطوات االولیة للتعرف على كل انواع
 و اشكال المساعدات المتاحة .. یمكن ترك رسالة على الرقم

 ٤٤٠٢٥٠١٢١٥ وسوف یتم االتصال بك الحقا من قبل المرشد النفسي

 المدرسي

 خدمات االتصال ومساعدة االطفال

440-570-5908 

٤٤٠٥٧٠٥٩٠٨ 

 یوفر مصادر تعلیمیة و مساعدات للعائالت اللتي تعاني من قلق مرضي ..
 مشاكل في التركیز ، اكتئاب ، مشاكل في النمو وتطور المهارات،الصرع

 ، مشاكل في التطور الحسي

 العنف المنزلي و مركز الدفاع عن االطفال

216-391-HELP (4357) 

 التدخل في حاالت االزمات، وتوفر مساعدات وتوجیهات دائمة لمكافحة
 العنف المنزلي

 خدمات العنف ضد االطفال 

216-696-KIDS (5437) 

 خط ساخن یعمل على مدار الساعة ویوفر االرشاد و المعلومات للعائالت

 التي تعاني من حاالت عنف واضطهاد ضد االطفال
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