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Iowa အလေောက့်လမမောက့် င
်ု ေး့် – လဒသ 1
Melissa Juhl
လဒသ ်ုငရ
့် ော ဒေါရ်ု က့်တော
mjuhl@midsioux.org
712-786-3480

Rebekah Hungate
ီေး ွောေးလရေး ်ု ့်ငေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ
rhungate@midsioux.org
515-573-0038

Iowa အလေောက့်လမမောက့် င
်ု ေး့် – လဒသ 2
Mary Janssen
လဒသ ်ုငရ
့် ော ဒေါရ်ု က့်တော
mary.janssen@episervice.org
319-433-7783

Esther Meuer-Valtchev
ူမှုအသက
်ု ့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ
esther.meuervaltchev@episervice.org
319-433-7778

Iowa အလေောက့်လမမောက့် င
်ု ေး့် – လဒသ 3
Deb Martens
လဒသ ်ုငရ
့် ော ဒေါရ်ု က့်တော
dmartens@westcca.org
712-755-7381

Shirley Urich
ူမှုအသက
်ု ့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ
surich@westcca.org
712-579-9057

Iowa အလေောက့်လမမောက့် င
်ု ေး့် – လဒသ 4
Lora Patton
လဒသ ်ုငရ
့် ော ဒေါရ်ု က့်တော
lpatton@orchardplace.org
515-246-3566

Julie Davis
ူမှုအသက
်ု ့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ
jdavis@orchardplace.org
515-371-0525

Iowa အလေောက့်လမမောက့် င
်ု ေး့် – လဒသ 5
Becky White
လဒသ ်ုငရ
့် ော ဒေါရ်ု က့်တော
bwhite@caeiowa.org
563-324-3236 ်ုငေး့် ခွွှဲ။ 1402
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Paula Vandevelde
pvandervelde@caeiowa.org
563-484-4603
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