دائرة أرلينجتون للخدمات اإلنسانية
قسم االستقالل االقتصادي

لمستقبل مشرق لك وألسرتك
المساعدة الطبية
برامج مساعدة الفقراء و مدفوعات األدوية والماليات المتعلقة

رعاية الطفل
البرامج التي تساعد في إيجاد ودفع التكاليف لرعاية الطفل

بالرعاية الطبية

مصادر للباحثين عن وظيفة
السيرة الذاتية والمساعدة في البحث عن عمل  ،والتدريب على المهارات
الوظيفية والشهادات  ،والوصول العام إلى أجهزة الكمبيوتر والطابعات

المساعدة الغذائية
المساعدة في دفع ثمن الطعام( برنامج المساعدة الغذائية التكميلي
(سناب) وبرنامج التغذية للنساء والرضع واألطفال
واإلحاالت إلى مخازن الطعام (مركز أرلينغتون للمساعدة الغذائية)

المساعدة السكنية

مصادر متعددة الثقافات
دروس اللغة وفصول المواطنة والفعاليات الثقافية في مراكزنا
المجتمعية

المساعدة في حاالت الطوارئ واإليجارات المستمرة
(منحة اإلسكان وقسيمة اختيار السكن)،
ومساعدة المرافق  ،واإلحالة إلى مالجئ المشردين

اضيا بلغتك المفضلة .نرحب بالجميع بغض النظر عن حالة الهجرة أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العرق أو اللون أو العمر
الخدمات مجانية ومتوفرة
شخصيا أو افتر ً
ً
أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الدين .اتصل على  1300-228-703أو TTY.1398-228-703

تفضل بزيارة موقعنا
اإللكتروني
تعرف على برامجنا ومتطلبات األهلية
والموارد وعمليات التقديم والمزيد!

مهمتنا
تضام ًنا مع ذوي البشرة الداكنة ،والسكان األصليين  ،وذوي البشرة الملونة ،قمنا
بإنشاء وصول عادل إلى الموارد والفرص الالزمة لكل فرد من أفراد المجتمع
.ليكون بصحة جيدة وآمنًا ومؤمن اقتصاديًا

دائرة أرلينجتون للخدمات اإلنسانية
قسم االستقالل االقتصادي

اتصل بمكتبنا اليوم أو تفضل بزيارته
مركز خدمة العمالء التابع إلدارة أرلينغتون للخدمات اإلنسانية

موقف انتظار سيارات مجاني في الطابق السفلي

703-228-1300
2100 Washington Blvd.
703-228-1398 TTY
Arlington VA 22204

ART 42, ART 45, ART 77

arlingtonva.us/dhs

:أو اتصل بمركز التواصل المجتمعي القريب منك
تختلف ساعات العمل والخدمات .اتصل للحصول على موعد قبل الزيارة
مركز مجتمع أرلينغتون ميل

مركز مجتمع جونستون
2700 S Lang St., Arlington, VA 22206
703-228-5618

مركز مجتمع لوبر رن
300 N Park Dr., Arlington, VA 22203
703-228-5569 or 703-228-4473

مركز مجتمع وود باري بارك
223 N Fairfax Dr., Arlington, VA 22201
703-228-5615

909 Dinwiddie St., Suite 523, Arlington, VA 22204
703-228-7798 or 703-228-1198

