إدارة الخدمات اإلنسانية في مقاطعة أرلينغتون

هل تحتاج إلى مساعدة؟ نحن هنا لتقديم المساعدة.
تعرف على المزيد
إدارة الخدمات اإلنسانية في أرلينغتون
,.Washington Blvd 2100
Arlington VA 22204
www.arlingtonva.us/dhs
موقف السيارات
يوجد جراج (مرآب) مجاني للسيارات (الطابق األزرق)
متاح لزوار إدارة الخدمات اإلنسانية أثناء وجودهم في
مركز سيكويا بالزا .إذا كان الجراج ممتلئًا ،فاستخدم
موقف السيارات الموجود في الشارع.
خيارات االنتقال في حالة عدم امتالك

سيارة:
ART 42, ART 45, ART 77

الهاتف:
1300-228-703
 1398-228-703الهاتف النصي

مركز خدمة العمالء  -نقطة االتصال األولى ،عبر الهاتف أو بالحضور الشخصي ،لتلبية احتياجاتك .اتصل بنا عبر
الهاتف رقم  1300-228-703أو تفضل بزيارتنا في العنوان اآلتيWashington Blvd., Arlington, 2100 :
 ،VA 22204الطابق األول.
المساعدة المجتمعية والسكنية  -تشمل الخدمات برامج وخدمات المساعدة في اإليجار لمنع الطرد من المسكن المؤجر،
والمساعدة في المرافق لمنع انقطاع الخدمة ،ومدفوعات لشراء األدوية .يرجى مالحظة أن الخدمات تعتمد على األهلية.
خدمات التوظيف  -الحصول على معلومات معارض التوظيف ،والمساعدة في التقييم المهني ،وأجهزة
الكمبيوتر والطابعات ،ودروس لتعلم برنامجي  Microsoft Wordو ،Excelوورش العمل الخاصة
باالستعداد للحياة المهنية ،والبحث عن الوظائف المتاحة عبر
./https://jobboard.arlingtonva.us
تدريب القوى العاملة  -مِنح دراسية لفصول "اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى" وبرامج التدريب المهني
األخرى.
خدمات المشردين والمأوى  -مأوى آمن لألفراد والعائالت من المقيمين في مقاطعة أرلينغتون الذين يعانون من التشرد.
المساعدة الطبية  -تأمين صحي للمقيمين المؤهلين ذوي الدخل المنخفض من جميع األعمار.
اإلعفاء من الضريبة العقارية  -إعفاءات وتأجيالت ضريبية ألصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين
يبلغون من العمر  65عا ًما أو أكثر أو األشخاص ذوي اإلعاقة الدائمة.
برنامج التوعية المجتمعية  -يقدم خدمات متنوعة وموارد مساعدة في المجتمع .وتُص َّمم األنشطة والدروس بما
يتناسب مع القادمين الجدد باإلضافة إلى الخدمات المستمرة بنا ًء على احتياجات المجتمع .كما أن أخصائيي التوعية
متعددو الثقافات واللغات ولديهم خبرة في مساعدة سكان أرلينغتون على تجاوز حواجز متعددة .ويقدم الموظفون
إحاالت إلى بنوك الطعام والحفاضات ،والمساعدة في تقديم الطلبات ،وخدمات التوثيق.
المساعدة العامة  -برامج شبكة األمان المجتمعية للمساعدة في تلبية االحتياجات القصيرة األجل و/أو المؤقتة التي قد
تشمل المساعدة الغذائية والمساعدة المالية والمساعدة في المرافق والرعاية الطبية ورعاية األطفال .وتقدم البرامج الدعم
لألطفال واألسر واألفراد .وجميع برامج المساعدة العامة لديها مبادئ توجيهية بشأن األهلية المالية وغير المالية .تقدم
بالطلب شخصيا في  ،Washington Blvd., Arlington, VA 2100أو عبر الموقع اإللكتروني
 ،https://www.commonhelp.virginia.govأو عبر الهاتف .4370-635-855
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية  -الدعم المالي لشراء الغذاء.

تمتثل مقاطعة أرلينغتون لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية
ال ُمطبَّقة وال تميز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو
األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس.
وتوجد خدمات لغوية عند الطلب.

المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة – الدعم المالي لألسر التي يكون دخلها منخفضًا جدًا بحيث ال يمكنها تلبية احتياجات
أطفالها.

