
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ہیں۔  موجود یہاں لئے کے کرنے مدد ہم ہے؟ درکار مدد کو آپ کیا 
 
 

 مقام۔  پہال  کا  رابطے  کا  آپ  بالمشافہ،  یا  فون  بذریعۂ لئے،  کے  تکمیل کی  ضروریات  اپنی  – سنڻر سروس کسڻمر
 سے ہم  پر  Washington Blvd., Arlington, VA 22204 2100 یا  کریں  کال  ہمیں  پر 703-228-1300

 کریں۔  مالقات 

 خدمات،  کی  بچاؤ  سے بےدخلی  اور پروگرام  معاونتی  کے  کرائے  میں  خدمات  ان  – معاونت  کی  رہائش اور کمیونڻی 
 نوٹ کرم  براه  ہیں۔  شامل  ادائیگیاں  لئے  کے  ادویہ اور معاونت،  کی  یوڻیلیڻی  لئے  کے  بچاؤ  سے  ہونے  منقطع  خدمات 

 ہیں۔  جاتی  دی پر بناء  کی  اہلیت  خدمات  لیں،  کر

 تک معلومات  کی  فیئر جاب  پر/  https://jobboard.arlingtonva.us – خدمات  کی  مالزمت
 کے   Excel اور Microsoft Word پرنڻرز،  اور کمپیوڻرز معاونت،  کی  جائزے  کے کیریئر رسائی، 

 کریں۔  تالش مالزمتیں  دستیاب  اور س، شاپ  ورک  کی  کروانے  تیاری  کی  کیریئر ڻیوڻوریلز، 
 اور سکالرشپس لئے کے کالسوں  کی" انگریزی  لئے کے والوں  بولنے  زبانیں  دیگر" – تربیت کی  قوت افرادی

 پروگرامز۔  تربیتی مالزمتی دیگر

 افراد  لئے  کے  رہائشیوں  شکار کے  سروسامانی  بے  کے  کاؤنڻی  آرلنگڻن  – خدمات  کی  گاه  پناه اور سروسامانی  بے 
 گاه۔ پناه  محفوظ  خاطر کی  خاندانوں  اور

Medicaid  –   انشورنس۔  کی  صحت  لئے  کے  رہائشیوں  والے آمدنی  کم  مستند  کے  عمروں  تمام 

 ان  والے  آمدنی  یانی درم اور کم  اور صورتیں  استثنائی  لئے  کے  چھوٹ  میں  ڻیکس – سہولت  میں  ڻیکس اسڻیٹ  ریئل 
 پر طور مستقل  یا  ہیں  العمر زائد  سے  اس یا  ہیں  کے  عمر کی  سال  65 جو مہلتیں  کی  التوا  لئے  کے  مالکان  گھریلو 

 ہیں۔  شکار کا  معذوری 
 ہے۔ کرتا  فراہم معاونت  کی  وسائل  اور خدمات کی اقسام و انواع میں  کمیونڻی – پروگرام کا  روابط  کمیونڻی
 کے  والوں  آنے نئے کو خدمات ساری  و جاری  نیز کو  کالسز  اور تقریبات  پر  بنیاد کی  ضروریات کی کمیونڻی
 کے  آرلنگڻن  میں  رکاوڻوں  متعدد اور ہیں  لسانی کثیر اور کثیرالثقافتی ماہرین  کے روابط ہے۔  جاتا  ڈھاال  مطابق

 معاونت، میں  تدرخواس  بینکس، کے  ڈائپرز اور کھانے عملہ ہیں۔ رکھتے تجربہ  کا  کرنے مدد کی  رہائشیوں 
 ہے۔  کرتا  فراہم ریفرلز لئے کے  خدمات دستاویزی  اور

 کی  مدد  میں  ضروریات عارضی  یا / اور  مدتی  قلیل  تاکہ پروگرامز کے  جال  حفاظتی  کے  کمیونڻی  – معاونت  عوامی 
 ہو شامل  نگہداشت  طفلی  اور نگہداشت  طبی  معاونت،  کی  یوڻیلڻی  معاونت،  مالی  معاونت،  کی  خوراک  میں  جن  جائے 
 پروگرامز تمام  کے  معاونت  عوامی  ہیں۔ کرتے  فراہم معاونت  کو  افراد  اور خاندانوں  بچوں،  پروگرامز یہ ہے۔  سکتی 

 ,.Washington Blvd 2100 بالمشافہ ہیں۔  موجود  ہدایات  رہنما  کی  اہلیت  مالی  غیر اور مالی  پاس کے 
Arlington, VA, https://www.commonhelp.virginia.gov ,  درخواست پر 4370-635-855 یا  پر 

 دیں۔ 
 معاونت۔  مالی  لئے کے خریداری کی  خوراک  –) SNAP( پروگرام کا  معاونت  اضافی  میں  غذائیت

 قدر اس آمدنی  کی  جن  معاونت  مالی  کی  خاندانوں  ان   –) TANF( معاونت  عارضی  لئے  کے  خاندانوں  مند  ضرورت 
 ہیں۔  قاصر سے کرنے  پوری  ضروریات  کی  بچوں  اپنے  وه  کہ  ہے  کم 

  جانیں  مزید  

 کے حقوق شہری  وفاقی اطالق قابلِ  کاؤنڻی، آرلنگڻن 
 قومیتی رنگت، نسل، اور ہے کرتی  پاسداری کی قوانین 

 پر بنیادوں  کی جنس  یا  معذوری، عمر،  نسب، حسب 
 ہے۔  کرتی  نہیں  سلوک امتیازی

 ہیں۔  دستیاب خدمات  کی  زبان  پر کرنے  درخواست 

Arlington Department of 
Human Services 

2100  Washington Blvd,. 
Arlington VA 22204 

www.arlingtonva.us/dhs 
 

 پارکنگ 
 کے موجودگی  پر)  Sequoia Plaza( پالزا  سیکویا 

 گیراج ) کے سطح  نیلی( لئے  کے مہمانوں  DHS دوران 
 ہو، چکا  بھر  گیراج اگر ہے۔ دستیاب پارکنگ  مفت میں 

 کریں۔  استعمال  پارکنگ کی  گلی  تو
 

 کے  حمل  و  نقل  مفت  پر  گاڑی 
 :اختیارات 

ART 42، ART 45، ART 77 
 

 :فون 
703-228-1300 

703-228-1398 TTY 

 خدمات  انسانی برائے  شعبہ )  Arlington County( کاؤنڻی آرلنگڻن
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