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Asian American Resource
Center
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 ساعات العمل
االثنني والثالثاء، 9:00 صباحاً إىل 5:00 مساًء

األربعاء والخميس، 9:00 صباحاً إىل 9:00 مساًء

الجمعة والسبت، 9:00 صباحاً إىل 5:00 مساًء

األحد — مغلق

أصحاب االحتياجات الخاصة
 تفتخر مدينة أوسنت بامتثالها لقانون األمريكيني املعاقني. إذا احتجت إىل

 مساعدة للمشاركة يف برامجنا أو يف استخدام مرافقنا، برجاء االتصال بالرقم:

512.974.3914.

استعالمات املواصالت
 تقدم كابيتال مرتو )هيئة النقل العام يف أوسنت( خدمة منتظمة وخدمة

 ليلية. أقرب خطوط حافالت إىل موقعنا هي أرقام 325 و323 و7 وحافلة

 الخدمة الليلية رقم 485. وتقع محطات الحافالت يف أماكن مريحة عىل بعد

2 إىل 6 دقائق سرياً  .عىل األقدام من املركز

ASIAN AMERICAN
RESOURCE CENTER

Asian American Resource Center 
8401 Cameron Road 
Austin, Texas 78754 

512.974.1700 
aarc@austintexas.gov  

اعرف املزيد من املعلومات عىل

austintexas.gov/aarc

آسيوي أصل  من  األمريكيني  موارد  مركز  عن  نبذة 

الرسالة بيان 
ASIAN AMERICAN  
RESOURCE CENTER
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ASIAN AMERICAN
RESOURCE CENTER

 تتمثل رسالة مركز موارد األمريكيني من أصل آسيوي يف توفري مساحات وموارد وبرامج من منظور أمرييك محيط هادئ آسيو ي.

• قاعة رقص 

• قاعة ألعاب وأنشطة

• حديقة عامة

 • مكتبة موارد ومخترب كمبيوتر

• قاعات اجتامعات عامة 

• ساحة داخلية حديقة زن

• معارض وخزائن عرض محلية

 • مساحة خرضاء واسعة 

 يتبع أحدث مركز ثقايف ملدينة أوسنت لدائرة املتنزهات والرتويح. ميثل هذا املركز حلامً طال انتظاره بالنسبة لكثريين من أبناء

 املجتمع املحيل، وقد تيّس تحقيق هذا الحلم من خالل حزمة سندات أُقرت يف عام 2006 بقيمة 5 ماليني دوالر مع استثامر

 مقداره 750 ألف دوالر من إدارة التنمية االقتصادية التابعة لوزارة التجارة األمريكية. وساهم أبناء الجالية األمريكية اآلسيوية.

املحلية يف تصميم هذا املركز دون مقابل. وقد فتح املركز أبوابه للجامهري يف 1 أكتوبر/ترشين األول 2013

 غرضنا خدمة املجتمع املحيل ككل، ونحن ندعوك لالستمتاع مبرافقنا املتاحة مجاناً للجمهور. يحتوي مركز موارد األمريكيني

من أصل

آسيوي عىل :

.



العامة دائمالربامج  املرافقمعرض  تأجري 

 تستقبل الزائرين عند مدخل الساحة منحوتة "اللوتس" التي تشتمل عىل بتالت
 من الغرانيت منحوتة يدوياً ونافورة نابضة بالحياة من بالط الفسيفساء. أبدع

 هذا العمل الفنانان سونيونغ شونغ وفيليب كالينفلرت يف عام 2013 بتكليف من
 برنامج "الفن يف األماكن العامة" التابع لشعبة الفنون الثقافية بدائرة التنمية
 االقتصادية التابعة ملدينة أوسنت. وقد وقع االختيار عىل زهرة اللوتس، وهي

   من النباتات اآلسيوية األصل، بفضل ارتباطها التقليدي بالتناغم والنقاء والشفاء،
  وكذلك كأيقونة رمزية توحد مختلف الثقافات اآلسيوية

األجيال بني  واملشرتك  الرتفيهي  املجتمعي  التعليم 

 التعليم املجتمعي الرتفيهي واملشرتك بني األجيال هو برنامج طوره املركز لتلبية
 حاجات التعليم والرفاه املشرتك بني األجيال لدى سكان أوسنت، مع تركيز خاص عىل

 املحرومني من أبناء الجالية األمريكية من أصل آسيوي ومن جزر املحيط الهادي.
 وكربنامج شامل مصمم خصيصاً لتلبية حاجات
 املسنني، تشمل عنارصه خدمة الشاي والقهوة

 اليومية، وعشاء املسنني االجتامعي، وأنشطة الرتويح .
والرفاه، والتعليم املستمر، وحديقة  مجتمعية

 

العامة املعارض 

 يقدم املركز معارض متناوبة تحتفي باإلرث الثقايف املتنوع والنشط للجالية
 األمريكية من أصل آسيوي ومن جزر املحيط الهادي وتاريخها وهويتها

    وإبداعيتها وتعبرياتها. يشتمل برنامج املعارض العامة عىل أعامل جذابة أبدعها
 فنانون وأكادمييون .معروفون عىل مستوى املدينة والوالية وكذلك عىل            

املستوى الوطني
SENIOR LUNCH SOCIAL           
HEALTH & WELLNESS          

RECREATIONAL ACTIVITIES
INTERGENERATIONAL GARDEN
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 يعترب مركز موارد األمريكيني من أصل آسيوي املكان املثايل لعرض فعاليتك التالية
 وخلق تجربة ال تنىس إن كانت تلك من العروض الثقافية والحفالت املقامة

 يف قاعة الرقص إىل لقاءات التواصل االجتامعي يف الردهة واالجتامعات وورش
العمل يف القاعات الدراسية

 يشتمل املركز عىل مرافق كقاعة الرقص الكبرية التي تستوعب 300 شخص
 جالس لتناول الوالئم، ومساحة خرضاء فسيحة إلقامة االحتفاالت والفعاليات

 يف الهواء الطلق، وردهة لحفالت االستقبال ولقاءات التعارف، وقاعات دراسية،
 وقاعات لالجتامعات العامة، وقاعة للمؤمترات مجهزة بلوحة ذكية لزيادة

إنتاجية االجتامعات

والتسهيالت   الخدمات 
مساحات ميكن تكييفها حسب مختلف األغراض

تجهيزات سمعية وبرصية
مطبخ لتسخني الطعام

إمكانية استخدام موردي األطعمة واملوردين املفضلني لديكم

موقف سيارات مريح

طاقم فعاليات ملتزم بإنجاح فعاليتك

.

.
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تستقبل الزائرين عند مدخل الساحة منحوتة "اللوتس" التي تشتمل عىل بتالت
من الغرانيت منحوتة يدوياً ونافورة نابضة بالحياة من بالط الفسيفساء. أبدع

هذا العمل الفنانان سونيونغ شونغ وفيليب كالينفلرت يف عام 2013 بتكليف من
برنامج "الفن يف األماكن العامة" التابع لشعبة الفنون الثقافية بدائرة التنمية
االقتصادية التابعة ملدينة أوسنت. وقد وقع االختيار عىل زهرة اللوتس، وهي

،من النباتات اآلسيوية األصل، بفضل ارتباطها التقليدي بالتناغم والنقاء والشفاء
.                                                                                      وكذلك كأيقونة رمزية توحد مختلف لثقافات اآلسيوية  


