ﮐﻣﮏ از راه دور

ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣدت ھﻣﮫ ﮔﯾری  COVID-19از راه دور از ﺧدﻣﺎت  DFSاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

ﮐودﮐﺎن ،ﺟواﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ
ﻧﮑﺎت ،وﯾدﺋو و ﭘﺎدﮐﺳت ھﺎﯾﯽ وﯾژه واﻟدﯾن

ﺧط وﯾژه ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐودک

در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣدارس ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد و ﮐودﮐﺎن در ﻣﻧزل ھﺳﺗﻧد،
ﻧﮑﺎﺗﯽ را از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﯾد:

703-324-7400

همه ما برای مراقبت از کودکان خود به کمک نیاز داریم .اگر نسبت به سالمت
یک کودک نگران هستید -یا می خواهید یک موقعیت سوءاستفاده یا اغماض را
گزارش کنید -یا نیاز به توصیه،مشاوره ،منابع یا کمک دارید ،لطفا تماس بگیرید.

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

ﺑزرﮔﺳﺎاﻟن ﻣﺳن ﺗر
ﺧط وﯾژه ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظت
از ﺑزرﮔﺳﺎاﻟن

703-324-7450

برای گزارش سوءاستفاده ،بهره کشی ،یا اغماض
یک بزرگسال که  60سال یا باالتر دارد یا  18سال
یا باالتر دارد ،اما مﺣﺞور است .گزارش می تواند
در رابطه با کﺳﺎنی باشد ﮐﮫ تﻧﮭﺎ یا با بﺳﺗﮕﺎن زندگی ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﺗﺳﮭﯾﺎﻟت اقامتی با کمک
دیگران ،بیمارستان ها یا خانه های
گروهی باشد.

ﺧط وﯾژه ﺳﺎﻟﻣﻧدان،
ﻧﺎﺗواﻧﺎن و ﻣراﻗﺑﯾن:

( MEALS ON WHEELSﻏذا روی ﭼرخ):

703-222-0880

703-324-7948

ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Meals on Wheelsﻣﻧطﻘﮫ Fairfax County
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت دارد و
ﻏذاھﺎی ﯾﺦ زده ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن اراﯾﮫ ﻣﯽ دھد.

ﺧدﻣﺎت ﮐﺎﻧﺗﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻣﺗﯽ ،ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓرﺻت ھﺎی داوطﻠﺑﯽ را در
اﯾن آدرس ﺑﯾﺎﺑﯾد

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر Meals on Wheels ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن
ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺳن آن ھﺎ  60ﺳﺎل و ﺑﺎاﻟﺗر اﺳت را ﻣﯽ
ﭘذﯾرﯾد .ا ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ھﻣﺎھﻧﮓ
ﮐﺎﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  703-222-0880ﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و درﺑﺎره
ﺷراﯾط و روش ﻋﺿوﯾت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮕﯾرﯾد.

 www.fairfaxcounty.gov/OlderAdultsﯾﺎ ﺗﻣﺎس
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد ،دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
 4:30ﺑﻌدازظﮭر.

اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت
ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت:

703-324-5421

در این آدرس اطالعاتی درباره خدمات ،حقوق قانونی ،فناوری های کمکی ،حمل
و نقل و غیره به دست آورده www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities
ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ
روش ھﺎی ارﺳﺎل ﻣدارک:
از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾلDFSMyCase@FairfaxCounty.gov :
از طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﺑر703-653-6679 :
از طرﯾﻖ ﭘﺳت12011 Government Center Parkway :
Suite 232
Fairfax, VA 22035

روش ھﺎی دﯾﮕر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ DFSMyCase@FairfaxCounty.gov
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت  EBTﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد866-281-2448 :
ﺗﻣﺎس ﺑﮕرﯾد703-324-7500 :

ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﻣﺎره  TYYاراﯾﮫ ﻧﺷده اﺳت ،از  711/Virginia Relayاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورت درﺧواﺳت،
ﺗﺳﮭﯾﺎﻟت ﻣﻌﻘول ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود :ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  703-324-5870ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺧدﻣﺎت ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻧﺳﯽ
ﺧط وﯾژه ﺧدﻣﺎت ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻧﺳﯽ:

703-360-7273

ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﮑوت و ﺗرس ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ،در ﻣﻌرض
ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﻧﺎﺑﻊ و اطﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎره ﺧﺷوﻧت
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﺧط وﯾژه ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺷﺎوران ﺧط وﯾژه ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ
از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت
ﺧط زﺑﺎن ﺧود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺑﯾش از  140زﺑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.

ﻣزاﯾﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ( MEDICAID ،SNAPو ﻏﯾره):
www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/apply
ﺧدﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ/اﺳﺗﺧدام:
،703-704-6286 :Alexandria
،703-533-5400 :Annandale
،703-787-4974
:Reston
،703-324-7280
:Fairfax

DFSVCWAlexandria@fairfaxcounty.gov
DFSVCWAnnandale@fairfaxcounty.gov
DFSVCWReston@fairfaxcounty.gov
DFSVJC@fairfaxcounty.gov

ھﻣﮫ اﻣور ﺷﻐﻠﯽ  ،Virginiaﻣراﮐز  Fairfaxو ﻣرﮐز ﺷﻐﻠﯽ  VIEWﺗﺎ اطﺎﻟﻊ ﺛﺎﻧوی
ﺗﻌطﯾل ھﺳﺗﻧد .ﺧدﻣﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﺧدﻣﺎت زﯾر ،ھﻣﭼﻧﺎن از طرﯾﻖ
روش ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﺗﻠﻔﻧﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود :اﺑزارھﺎ،
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و
ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺗﺧدام آﻧﺎﻟﯾن و آﻣوزش و ﺗرﺑﯾت.
اطﺎﻟﻌﺎت ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺣﻠﯽ
ﻣرﺑﯾﮕری ﺷﻐﻠﯽ
وﺑﯾﻧﺎر زﻧده وﯾژه ﮐﺎرﺟوﯾﺎن

اﻧﺗﺷﺎرات 2020/03 ،FAIRFAX COUNTY

