Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Quận Arlington

Quý vị có cần giúp đỡ? Chúng tôi ở đây để trợ giúp.
Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng – Đầu mối liên lạc đầu tiên qua điện thoại hoặc trực tiếp để
đáp ứng nhu cầu của quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 703-228-1300 hoặc ghé thăm
chúng tôi ở tầng trệt tại 2100 Washington Blvd., Arlington, VA 22204.
Hỗ Trợ Cộng Đồng & Gia Cư – Các dịch vụ bao gồm các chương trình và dịch vụ hỗ trợ tiền
thuê để ngăn ngừa việc đòi nhà, hỗ trợ tiện ích để ngăn ngừa bị cúp dịch vụ, và các khoản chi
trả thuốc men. Xin lưu ý rằng dịch vụ chỉ được cung cấp khi hội đủ điều kiện.
Dịch Vụ Việc Làm – Tiếp cận thông tin về hội chợ việc làm, hỗ trợ đánh giá nghề
nghiệp, máy tính và máy in, hướng dẫn sử dụng Microsoft Word và Excel, hội thảo
về khả năng làm việc, và tìm việc làm được đăng tuyển trên
https://jobboard.arlingtonva.us/.
Đào Tạo Lực Lượng Lao Động – Cấp học bổng cho các lớp "Tiếng Anh Dành Cho Những
Người Nói Ngôn Ngữ khác" và các chương trình đào tạo việc làm khác.
Dịch Vụ Dành Cho Người Vô Gia Cư và Cơ Sở Cư Trú – Cơ sở cư trú an toàn cho các cá
nhân và gia đình của các cư dân tại Quận Arlington chịu cảnh vô gia cư.
Medicaid – Bảo hiểm y tế cho các cư dân có thu nhập thấp hội đủ điều kiện ở mọi độ tuổi.
Miễn Trừ Tiền Thuế Bất Động Sản – Miễn trừ và hoãn nộp tiền thuế đối với những chủ nhà có
thu nhập thấp và trung bình từ 65 tuổi trở lên hoặc bị thương tật vĩnh viễn.
Chương Trình Tiếp Cận Cộng Đồng– Cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ nguồn lực trong
cộng đồng. Các sự kiện và lớp học được điều chỉnh phù hợp cho những người mới đến
cũng như các dịch vụ đang diễn ra dựa trên nhu cầu cộng đồng. Các chuyên gia về tiếp
cận là người đa văn hóa và có kinh nghiệm giúp đỡ các cư dân Arlington với nhiều rào
cản. Nhân viên cung cấp giấy giới thiệu đến các ngân hàng thực phẩm và tã lót, hỗ trợ
nộp đơn và dịch vụ công chứng.
Hỗ Trợ Công Cộng – Các chương trình của mạng lưới an toàn cộng đồng giúp đỡ cho những
nhu cầu ngắn hạn và/hoặc tạm thời trong đó có thể bao gồm hỗ trợ thực phẩm, hỗ trợ tài
chính, hỗ trợ tiện ích, chăm sóc y tế và chăm sóc trẻ em. Các chương trình hỗ trợ cho trẻ
em, gia đình và cá nhân. Tất cả các chương trình hỗ trợ công cộng đều có các hướng dẫn về
khả năng hội đủ điều kiện tài chính hoặc phi tài chính. Nộp đơn trực tiếp tại 2100
Washington Blvd., Arlington, VA, https://www.commonhelp.virginia.gov, or 855-635-4370.
Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) – Hỗ trợ tài chính để mua thực
phẩm.
Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo Khó (TANF) – Hỗ trợ tài chính cho các gia đình
có thu nhập quá thấp để đáp ứng nhu cầu của con em họ.

TÌM HIỂU THÊM
Sở Dịch Vụ Nhân
Sinh Arlington
2100 Washington Blvd.,
Arlington VA 22204
www.arlingtonva.us/dhs
Đỗ xe
Có bãi đỗ xe miễn phí (blue level)
dành cho khách thăm DHS trong khi
ở Sequoia Plaza. Nếu bãi đỗ xe
không còn chỗ trống thì có thể đỗ
trên đường phố.
Tùy chọn đi lại bằng xe
hơi miễn phí:
ART 42, ART 45, ART 77
Điện thoại:
703-228-1300
703-228-1398 TTY

Quận Arlington tuân thủ luật về các quyền dân
sinh liên bang áp dụng và không phân biệt đối xử
dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia,
tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính.
Dịch vụ ngôn ngữ được cung cấp theo yêu cầu.

