
 
 

 

 المساعدة عن بعد
 المعروف باسم كورونا COVID-19 عن بعد أثناء تفشي وباء DFS طریقة الوصول إلى خدمات

 
 

 سراألطفال والشباب واألُ 
 

 للوالدین ومقاطع فیدیو وملفات بث صوتي نصائح
 حئاصن ذخأ كنكمي ،مهزلانم يف لافألطا ثوكمو ارسدملا قالغإ ءانأث
 :انيدل ةيوبألا ةياعرلا ءاربخ نم

www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/ 
parenting-education-programs 

 :األطفال حمایة لخدمة الساخن الخط

703-324-7400 
 ،ام لفط ةمسال نشأب ا◌ً قلق نتك إذاو .نالفاطأ ةياعر يف ةدعمسالا ىلإ ةجحاب ا◌ً جمیع نحن

 ديرت وأ ،كلذ ةشقانم وأ ةلمتحم لامهإ وأ ةلماعم ءةاسإ ةلاح نع لغابإلا ديرت وأ
 .انب لاصتالا ىجري ة،دعاسم وأ اردوم وأ رةوشم وأ ةحيصن ىلع لوصحال

 
 
 

 الكبار البالغین
 
 

:MEALS ON WHEELS 
703-222-0880 

 قید Wheels on Meals County's Fairfax برنامج إن
 األسبوع في واحدة مرة أساس على احالیً  العمل
 .للعمالء السریعة المجمدة الوجبات ویقدم

 الھاتفي لموارد مقدمي الخط
 :والعجز والشیخوخة الرعایة

703-324-7948 
 الصحةتحسین  وبرامج المقاطعة خدمات عن ابحث

 وفرص المشاركة في المجتمع وفرص

 لخدمات الساخن الخط
 :األطفال حمایة

703-324-7450 
 لشخص إھمال أو استغالل أو معاملة إساءة عن إللبالغ

 أو أكثر أو عاما 60 العمر من یبلغ بالغ
 جددا عمالء Wheels on Meals برنامج یقبل

 ببرنامج اتصل .أكثر أو عاما 60 العمر من یبلغون
 0880-222-703 المنسقة بالمقاطعة على الخدمات

 والتقدم األھلیة معلومات من مزید على للحصول
 اللنضمام بطلب

 .البرنامج إلى

 الویب موقع على التطوع،
 www.fairfaxcounty.gov/OlderAdults أو اتصل

 من اإلثنین إلى خدمات اجتماعیة، بأخصائي
 .مساء 4:30 إلى صباحا 8 الساعة من الجمعة،

 بشأن  البالغات تقدیم یمكن .إعاقة ولدیة وأكثر عاما 18
 المقیمین أو أقاربھم مع أو بمفردھم یعیشون الذین األشخاص

 أو الدائمة الرعایة مرافق أو المسنین رعایة دور في
 المنازل أو المستشفیات

 .الجماعیة

 
 

 
 

 )SNAP( برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة)الطبیة والمالیة   المزایا
 (:والمزید )MEDICAID( الطبیة والمعونة

www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/apply 
 االكتفاء الذاتي

 

 :التوظیف/العمالة خدمات
DFSVCWAlexandria@fairfaxcounty.gov   ،703-704-6286  :Alexandria 
DFSVCWAnnandale@fairfaxcounty.gov   ،703-533-5400  :Annandale 

DFSVCWReston@fairfaxcounty.gov   ،703-787-4974 :Reston 
DFSVJC@fairfaxcounty.gov   ،703-324-7280 :Fairfax 

 VIEW وظائف ومركز Works-Fairfax Career Virginia مراكز جمیع إغالق تم
 والھاتف، الویب خالل من الخدمات تقدیم سیستمر لكن .آخر إشعار حتى

 :یلي ما لتشمل
 والتقدم المقابالت وإعداد عمل عن للبحث والمساعدة والموارد األدوات

الوظیفي 
 القوى معلومات بنك موارد التوظیف عبر اإلنترنت وخیارات التعلیم والتدریب إلى الوصول
 المحلیة العمالة سوق ومعلومات العاملة

 المھني التدریب
 المباشرة على الویب للباحثین عن عمل الندوات

 :تقدیم مستنداتك طرق
 DFSMyCase@FairfaxCounty.gov :البرید اإللكتروني عبر

 عبر الفاكس: 703-653-6679
12011 Government Center Parkway  :عبر البرید 

Suite 232 
Fairfax, VA 22035 

 
 

 أخرى لتلقي المساعدة طرق
DFSMyCase@FairfaxCounty.gov أرسل رسالة إلى 

 بدیلة، (EBT)ا على بطاقة تحویل المنافع إلیكترونیً  للحصول
 اتصل على: 866-281-2448
 اتصل على: 703-324-7500

 
 
 

2020/03 ،FAIRFAX COUNTY كاتبة مبرقة رقم إلى اإلشارة عدم حالة في منشور )TTY(، خدمة استخدم Relay .711/Virginia 
 5870-324-703.  تیسیریة معقولة عند الطلب؛ اتصل على ترتیبات

 والجنسي سرياألُ  العنف خدمات

 :والجنسي سرياألُ  العنف خدمات
703-360-7273 

 إلساءة تعرفھشخص  أي أو أنت تعرضت وإذا .والخوف بالصمت المنزلي العنف زداد
 العنف عن والمعلومات المواردعلى  للحصول الساخن بالخط االتصال فیرجى المعاملة،
 على قادرون لدینا الساخن الخط على الموجودینالمدافعین  إن حیث .الجنسي أو المنزلي

 ویمكننا .المساعدة تقدیم
 .لدینا اللغة خط خدمات خالل من لغة 140 من أكثر إلى الوصول

 ذوو اإلعاقة األشخاص

 :اإلعاقة ذوي أللشخاص وموارد خدمات
703-324-5421 

 المساعدة والتكنولوجیا القانونیة والحقوق الخدمات عن معلومات على العثور یمكنك
www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities والنقل وغيرها المزيد، على 

 .ةقاإلعا لاجم يف يئاصخأب لاصتالا أو

http://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/
http://www.fairfaxcounty.gov/OlderAdults
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mailto:DFSVCWAlexandria@fairfaxcounty.gov
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