আকলিংিন
ি
িাউকন্ট কিপািি নমন্ট অ্ফ কহউমযান সাকভিনসস

আপনার কি কিাননা সহায়তা প্রনয়াজন? আপনার সহায়তায় আমরা এখানন আকি।
িাস্টমার সাকভিস কসন্টার – আপনার প্রয় াজন মেটায়নার জনয ম ায়ন বা সশরীয়র প্রথে
ম াগায় ায়গর মেন্দ্র। আোয়েরয়ে 703-228-1300 নম্বয়র েল েরুন বা 2100 Washington Blvd.,
Arlington, VA 22204-এর প্রথে তলা আোয়ের সায়থ সাক্ষাৎ েরুন।
িকমউকনটি অ্যান্ড হাউজজিং অ্যাকসনস্টন্স – পররয়েবাগুয়লার েয়যয রয় য়ে, ভাড়া সহা তা েেসূম চী ও
উয়েে প্ররতয়রায পররয়েবা, পররয়েবা মেয়ট মেও া প্ররতয়রায়য ইউটটরলটট সহা তা এবং ঔেযপয়ের
জনয অথ মপ্রোন। অনুগ্রহ েয়র েয়ন রাখয়বন, পররয়েবাগুয়লা উপ ুক্ততার রভরিয়ত প্রোন েরা হ ।
িমসিংস্থান
ি
পকরনেবা – চােুরী মেলার তথয, েযারর ার অযায়সসয়েন্ট সহা তা, েম্পিউটার
ও রপ্রন্টার, োইয়রাস ট ও ার্ম ও এয়েল টটউয়টারর াল, েযারর ার-মররর্য়নস েেশালা
ম
প্রয়বয়শর সুয় াগ এবং https://jobboard.arlingtonva.us/-এ উপলভয চােুরী অনুসন্ধান
েরার সুয় াগ।
িমীবাকহনীর প্রকিক্ষণ – "অনয ভাোভােীর জনয ইংয়রজজ (English for Speakers of Other
Languages)” ক্লাস এবং চােুরীর প্ররশক্ষয়ের অনযানয েেসূম চী।
গৃহহীন ও আশ্রয় পকরনেবা – গৃহহীনতার সেসযা থাো আরলংটন
ম
োউরন্টর অরযবাসী ও
পররবারবয়গরম জনয রনরাপে আশ্র ।
কমকিনিি – স্বল্প-আয় র সেল ব সী উপ ুক্ত অরযবাসীয়ের জনয স্বাস্থ্য রবো।
করনয়ল এনস্টি িযাক্স করকলফ – 65 বের বা তেূর্ধ্ মব সী বা স্থ্া ীভায়ব প্ররতবন্ধী স্বল্প- ও োঝাররআয় র বারড়র োরলেয়ের জনয টযাে রররল অবযাহরত ও রবলয়ম্ব পররয়শায।
িকমউকনটি আউিকরচ কপ্রাগ্রাম – েরেউরনটটয়ত রবরভন্ন যরয়ের মসবা ও সংস্থ্ান রেয় সহা তা
েরা হ । েরেউরনটটর চারহো অনু া ী নবাগত ও চলোন পররয়েবাগুয়লার জনয রবরভন্ন অনুষ্ঠান
ও ক্লাস উপয় াগী েরা হ । আউটররচ রবয়শেজ্ঞগে রবরভন্ন সংস্কৃরতর ও ভাোভােীর হয় থায়েন
এবং আরলংটয়নর
ম
ম সেল অরযবাসীর রবরভন্ন প্ররতবন্ধেতা রয় য়ে তায়েরয়ে সহা তা েরার
মক্ষয়ে অরভজ্ঞতা রয় য়ে। স্টা খাবার ও র্া াপার বযাংয়ের মর ায়রল, আয়বেয়ন সহা তা ও
মনাটারর মসবা প্রোন েয়রন।
গণ সহায়তা (Public Assistance) – স্বল্প-মে ােী এবং/অথবা সাের ে চারহো পূরয়ে সহা তার জনয
েরেউরনটটর মসই টট মনট েেসূম চী, ার েয়যয থােয়ত পায়র খােয সহা তা, আরথে
ম সহা তা,
ইউটটরলটট সহা তা, রচরেৎসা মসবা ও রশশু ত্ন। েেসূম চীগুয়লা রশশু, পররবার ও বযজক্ত প ায়ম র
সহা তা প্রোন েয়র থায়ে। সেল গে সহা তা েেসূম চীর আরথে
ম ও অ-নারথে
ম উপ ুক্ততার রনয়েম শনা
রয় য়ে। 2100 Washington Blvd., Arlington, VA-মত, https://www.commonhelp.virginia.govএ বা 855-635-4370 নম্বয়র সশরীয়র আয়বেন েরুন।
সাকিনমন্টাল কনউটিিন অ্যাকসসনিন্স কপ্রাগ্রাম (SNAP) – খাবার রয় আরথে
ম সহা তা।

কিনপারাকর অ্যাকসসনিন্স িু কনকি ফযাকমকলজ (TANF) – ম সেল পররবার স্বল্প আয় র
োরয়ে তায়ের রশশুয়ের চারহো পূরে েরয়ত পায়র না মসসেল পররবায়রর জনয আরথে
ম
সহা তা।

আরও জানুন
Arlington Department of
Human Services
2100 Washington Blvd.,
Arlington VA 22204
www.arlingtonva.us/dhs
পাকিিিং
রসেুই া প্লাজা থাোোলীন DHS
েশনাথীয়ের
ম
জনয গযায়রয়জ রবনােূয়লয
পারেমং (ব্লু মলয়ভল)। গযায়রজ পূে মহয়
মগয়ল সড়ে পারেমংটট বযবহার েরুন।
িার-মুক্ত যাতায়ানতর
কবকভন্ন কবিল্প:
ART 42, ART 45, ART 77
কফান:
703-228-1300
703-228-1398 TTY

আরলংটন
ম
োউরন্ট প্রয় াজয ম র্ায়রল নাগররে
অরযোর মেয়ন চয়ল এবং জারত, বে,ম জারতগত
উৎপরি, ব স, প্ররতবন্ধীত্ব বা রলঙ্গ-এর উপর রভরি
েয়র মোয়না ববেেয েয়র না।
অনুয়রায সায়পয়ক্ষ ভাোগত মসবা পাও ার সুরবযা রয় য়ে।

