
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 እርዳታ ያስፈልግዎታል? ልንረዳዎ ዝግጁ ነን።  
 
 

የደንበኛ አገልግሎት ማዕከል – ለፍላጎቶችዎ ግልጋሎት ለማግኘት በስልክ ወይም በአካል የመጀመሪያ ግንኙነት 

የሚያደርጉበት ቦታ። በስልክ ቁጥር 703-228-1300 ይደውሉልን ወይም ወደ 2100 Washington Blvd. 

አንደኛ ፎቅ, Arlington, VA 22204 በአካል ይምጡ። 

የማህበረሰብና መኖሪያ ቤት ድጋፍ – አገልግሎቶቹ የኪራይ ድጋፍ ፕሮግራሞችና መፈናቀልን መከላከያ አገልግሎቶችን፣ 

አገልግሎቶችን ከመቆረጥ ለመከላከል የሚሰጥ የአገልግሎት ክፍያ እገዛን እና የህክምና/መድሀኒት ክፍያዎችን 
ያጠቃልላሉ። እባክዎ አገልግሎቶቹ ብቁነት ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ይወቁ። 

የስራ ቅጥር አገልግሎቶች – የስራ ዝግጅት መረጃ ማግኘት፣ የሙያ ምዘና ድጋፍ፣ ኮምፒውተሮችና 
ፕሪንተሮች፣ የማይክሮሶፍት ወርድና ኤክሴል ተጨማሪ ትምህርት፣ የሙያ ዝግጁነት አውደ ጥናቶች እና ያሉ 

ስራዎችን በhttps://jobboard.arlingtonva.us/ ፍለጋዎች። 

የሰራተኛ ሀይል ስልጠና – "ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የእንግሊዘኛ” መማሪያ ክፍለ ጊዜዎች እና የሌሎች የስራ 
ስልጠና ፕሮግራሞች የትምህርት ዕድሎች። 

የመኖሪያ ቤት አልባና መጠለያ አገልግሎቶች – መኖሪያ ቤት አጥ ለሆኑ የአርሊንግተን ነዋሪ ግለሰቦችና ቤተሰቦች የሚሰጥ 
አስተማማኝ መጠለያ። 

Medicaid – ብቁ ለሆኑ በሁሉም የዕድሜ ደረጃዎች ላይ ለሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አዋቂዎች የሚሰጥ የጤና 
መድን ዋስትና። 

የሪል ስቴት የግብር እፎይታ – ዕድሜያቸው 65 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ወይም ቋሚ አካል ጉዳት ላለባቸው 
ከዝቅተኛ እስከ መካከለኛ ገቢ ያላቸው የቤት ባለቤቶች የሚሰጡ የግብር እፎይታ ነጻ ማድረጊያዎችና ልዩነቶች። 

የማህበረሰብ ተደራሽነት ፕሮግራም – በማህበረሰቡ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችና የሀብት ድጋፍ ያቀርባ። 
ዝግጅቶቹና ክፍለ ጊዜዎቹ ለአዲስ መጪዎች ተከታታይ ከመሆናቸውም በተጨማሪ በማህበረሰብ ፍላጎቶች ላይ 
የተመሰረቱ ቀጣይነት ያላቸው አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የተደራሽነት ሙያተኞቹ የተለያዩ ባህሎች የሚያውቁና 
የተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች ከመሆናቸውም በተጨማሪ ለአርሊንግተን ነዋሪዎች በተለያዩ አጋጆች ላይ እርዳታ 
በማድረግ ልምድ ያላቸው ናቸው። ሰራተኞች ወደ ምግብና ዳይፐርና ባንኮች፣ የማመልከቻ ድጋፍ እና የክብር 
መዝገብ አገልግሎቶች ይመራሉ። 

የማህበረሰብ ድጋፍ – የአጭር ጊዜ እና/ወይም ጊዜያዊ ፍላጎቶችን ለመደገፍ የሚሰጡ የማህበረሰብ ሴፍቲ ኔት 
ፕሮግራሞች ሲሆኑ የምግብ ድጋፍን፣ የምግብ ድጋፍን፣ የአገልግሎት ክፍያ ድጋፍን፣ የህክምና እንክብካቤና የህጻናት 
እንክብካቤን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። ፕሮግራሞቹ ለህጻት፣ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ድጋፍ ያደርጋሉ። ሁሉም የማህበረሰብ 

ድጋፍ ፕሮግራሞች የገንዘብ እና የገንዘብ ያልሆኑ የብቁነት መመሪያዎች አሏቸው። በአካል በ2100 Washington 

Blvd., Arlington, VA, https://www.commonhelp.virginia.gov በመገኘት ወይም በ 855-

635-4370 ያመልክቱ። 

የተጨማሪ ምግብ ድጋፍ ፕሮግራም (SNAP) – ለምግብ መግዣ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ። 

እርዳታ ለሚሹ ቤተሰቦች የሚደረግ ጊዜያዊ ድጋፍ (TANF) – ገቢያቸው የልጆቻቸውን ፍላጎቶች ለማሟላት በጣም 
ዝቅተኛ ለሆነባቸው ቤተሰቦች የሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ። 

 ተጨማሪ ይወቁ  

የአርሊንግተን ካውንቲ ተፈጻሚ የፌደራል የፍትሐ ብሔር 
ሕጎችን ከማክበሩም በተጨማሪ ዘርን፣ ቀለምን፣ ብሄራዊ 

ማንነትን፣ ዕድሜን፣ አካል ጉዳትን ወይም ጾታን መሰረት አድርጎ 
መድልዎ አያደርግም። 

የቋንቋ አገልግሎቶች በጥያቄ ይቀርባሉ። 

የአርሊንግተን የሰብዓዊ 
አገልግሎቶች መምሪያ 

2100 Washington Blvd., 

Arlington VA 22204 

www.arlingtonva.us/dhs 
 

መኪና ማቆሚያ 

ለDHS ጎብኚዎ በSequoia Plaza ነጻ 

የጋራጅ ውስጥ የመኪና ማቆሚያ (ሰማያዊ 

ደረጃ) ቦታ ይሰጣል። ጋራጁ ሙሉ ከሆነ 
የመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታ 

ይጠቀማሉ። 

 

የመኪና-ነጻ ጻትራንስፖርት 

አማራጮች: 

ART 42, ART 45, ART 77 

 
ስልክ፥ 

703-228-1300 

703-228-1398 TTY 

የአርሊንግተን ካውንቲ የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ 

http://www.commonhelp.virginia.gov/
http://www.arlingtonva.us/dhs

