
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ሓገዝ ትደልዩ’ዶ? ክንሕግዝ ኣብዚ ኣለና።  
 
 
ማእከል ግልጋሎት ዓማዊል – ጠለባትኩም ንምምላእ ቀዳማይ መራኸቢ ነጥብኹም፣ ብስልኪ ወይ ብኣካል። ብ 703-
228-1300 ደውሉልና ወይ ኣብ ቀዳማይ ደርቢ ናይ 2100 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 
ምጹና። 

ናይ ማሕበረሰብን ገዛን ሓገዝ – ግልጋሎታት ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝ ፕሮግራምን ካብ ገዛ-ምስጓግ ናይ ምክልኻል 
ግልጋሎታትን፣ ናይ ማይ-መብራህቲ/ዩቲሊቲ ሓገዝ ናይ ምቑራጽ ምክልኻል ግልጋሎታት፣ ከምእውን ናይ መድሓኒታት 
ክፍሊታት ይሓውሱ። ግልጋሎታት ብመሰረት ብቑዕ ምኾን ምኾኖም ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ። 

ግልጋሎታት ምቑጻር ስራሕ – ቀረብ ናይ ስራሕ መራኸቢ ሓበሬታ፣ ሞያ ምግምጋም ሓገዝ፣ ኮምፒተርን 
ፕሪንተርን፣ ናይ ማይክሮሶፍት ዎርድን ኤክሰልን ስልጠናታት፣ ናይ ሞያ-ቁሩብነት ዎርክሾፓት፣ ከምእውን 
ዘለዉ ስራሕቲ ኣብ https://jobboard.arlingtonva.us/ ምድላይ። 

ምስልጣን ሰራሕተኛታት – ስኮላርሺፕ ን "እንግሊዝኛ ንተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት” ክፍልታትን ካልኦት ናይ 
ስራሕ ስልጠና ፕሮግራማትን። 

ናይ ገዛ-ኣልቦን መጽለልን ግልጋሎታት – ውሑስ መጽለሊ ንገዛ-ኣልቦነት ዝገጥሞም ዘሎ ናይ ኣርሊንግተን ነበርቲ 
ውልቀሰባትን ስድራቤታትን። 

ሜዲክኤይድ/Medicaid– መድሕን ጥዕና ንብቑዓት ዝኾኑ ትሑት-ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ ኩሉ ዕድመ። 

ናይ ሪልስቴት ግብሪ እፎይታ – ናይ ሪልስቴት ግብሪ እፎይታ ምሕላፍን ምንዋሕ-ጊዜን ንትሑትን-ማእከላይን-ኣታዊ 
ዘለዎም ዋና-ገዛታት ዕድሚኦም 65 ወይ ልዕሊ ዝኾኑ ወይ ቀዋሚ ኣካል ጉድኣት ዝኾኑ። 
ናይ ማሕበረሰብ ምብጻሕ ፕሮግራም – ዝተፈላለዩ ናይ ግልጋሎታትን ንዋትን ሓገዝ ኣብቲ ማሕበረሰብ የቕርብ። 
ፍጻመታትን ክፍልታትን ንሓደሽቲ መጻእቲ ብዝጥዕሞም መልክዑ ይዳለዉ ከምእውን ቀጸልቲ ግልጋሎታት 
ብመሰረት ጠለባት እቲ ማሕበረሰብ። ናይ ተበጻሕነት ክኢላታት ብዙሕ-ባህልታትን ብዙሕ-ቋንቋታትን ዝፈልጡ 
ኮይኖም ብዙሕ ዕንቅፋታት ዘለዎም ናይ ኣርሊንግተን ነበርቲ ኣብ ምሕጋዝ ልምዲ ዘለዎም እዮም። ሰራሕተኛታት 
ንናይ ምግብን ናይ ዳይፐር ባንክታትን መሐበሪ፣ መመልከቲ ሓገዝ፣ ከምእውን ግልጋሎታት ውዕሊ/ኖታሪ 
የቕርቡ። 
ህዝባዊ ሓገዝ – ናይ ማሕበረሰብ ውሕስነት/ሴፍቲ-ኔት ፕሮግራም ንናይ ሓጺር-እዋን ከምእውን/ወይ ጊዜያዊ ጠለባት 
ንምሕጋዝ፣ እዚ ናይ ምግቢ ሓገዝ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ፣ ናይ ማይ-መብራህቲ/ዩቲሊቲ ሓገዝ፣ ሕክምናዊ ክንክን ከምእውን 
ክንክን ቆልዑ ክሓውስ ይኽእል እዩ። ፕሮግራማት ንቆልዑ፣ ንስድራቤታትን ውልቀሰባትን ሓገዝ የቕርቡ። ኩሎም ናይ 
ህዝባዊ ሓገዝ ፕሮግራማት ገንዘባዊን ገንዘባዊ-ዘይኮነን ናይ ብቕዓት መምርሕታት ኣለዎም። ብኣካል ኣመልክቱ ኣብ 
2100 Washington Blvd., Arlington, VA, https://www.commonhelp.virginia.gov, ወይ 
855-635-4370. 
ናይ ተወሰኽቲ ምግብታት ሓገዝ ፕሮግራም (SNAP) – ገንዘባዊ ሓገዝ ምግቢ ንምዕዳግ። 

ጊዜያዊ ሓገዝ ንስኡናት ስድራቤታት (TANF) – ገንዘባዊ ሓገዝ ንናይ ደቆም ጠለባት ንምምላእ ኣታዊኦም ብጣዕሚ 
ትሑት ንዝኾኑ ስድራቤታት። 

 ተወሳኺ ፍለጡ  

ኣርሊንግተን ካውንቲ ምስ ተግባራዊ ዝኾኑ ናይ ፌደራል 
ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ተኣዛዚ እዩ ከምእውን ብመሰረት 
ዘርኢ፣ ሕብሪ፣ መበቆል ሃገር፣ ዕድመ፣ ጉድኣት ኣካል፣ ወይ ጾታ 

ኣየዳልውን። 
ናይ ቋንቋ ግልጋሎታት ኣብ ምውካስ ኣለዉ እዮም። 

ኣርሊንግተን ካውንቲ ክፍሊ 
ሰብኣዊ ግልጋሎታት 

2100 Washington Blvd., 
Arlington VA 22204 

www.arlingtonva.us/dhs 
 

ፓርኪንግ 
ናጻ ርሕቀት ፓርኪንግ (ሰማያዊ ደረጃ) 
ንበጻሕቲ ሰብኣዊ ግልጋሎታት/DHS ኣብ 
ሰኮያ ፕላዛ ኣለዉ እዮም። እንተድኣ እቲ ናይ 
ርሕቀት ፓርኪንግ መሊኡ፣ ናይ ጎደና 

ፓርኪንግ ተጠቐሙ። 
 

ካብ መኪና-ናጻ መማረጽታት 
መጎዓዝያ: 

ART 42, ART 45, ART 77 
 

ስልኪ: 
703-228-1300 

703-228-1398 TTY 

ኣርሊንግተን ካውንቲ ክፍሊ ሰብኣዊ ግልጋሎታት 

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

