আরলিংটন
স
রিপাটস রমন্ট অফ রহউমযান সারভসরসস
অর্ননরতে
স
স্বাধীনতা রবভাগ

আপনার ও আপনার পররবাররর জনয উজ্জ্বল ভরবষ্যত গর়ে তু লুন!
চাইল্ড কেয়ার

রচরেৎসা সহায়তা

যে যরোগ্রোমগুলি চোইল্ড যেয়োর খজুঁ ে যেজে ও

যমলিজেইি, ওষজের অর্ থরদোন ও লচলেৎসো যসবোয়

অর্ থরদোন েরজে সহোয়েো েজর

সংজেোগ

খাদ্য সহায়তা

চােরর সন্ধানোরীরদ্র রররসাস স

খোবোর লেনজে সহোয়েো েজর (SNAP ও WIC)

েীবনবৃত্তোন্ত/লসলি এবং েোজের সন্ধোজন সহোয়েো,

এবং খোবোজরর েযোলিজে যরফোজরি (আলিংটন
থ

েোজের দক্ষেো রলিক্ষণ ও সোর্টথ লফজেট রদোন,

ফি অযোলসসজটন্স যসন্টোর)

েম্পিউটোর ও লরন্টোরগুলিজে সবেনীন
থ
অযোজেস

আবাসন সহায়তা
েরুরী এবং চিমোন িোডো সহোয়েো (হোউজেং

মারিোলচারাল রররসাস স

গ্রোন্ট এবং হোউজেং চজয়স িোউচোর), ইউর্টলির্ট

আমোজদর েলমউলনর্ট যসন্টোরগুজিোজে িোষোর ক্লোস,

সহোয়েো এবং গৃহহীন আশ্রয়জেজে যরফোজরি

নোগলরেত্ব ক্লোস ও সোংস্কৃলেে অনষ্ঠোন

েলরজষবোগুলি লবনোমূজিয এবং সিরীজর বো ইন্টোরজনজটর মোেযজম আেনোর েছজের িোষোয় েোওয়ো েোয়। অলিবোসন অবস্থো, েোেীয় উৎস, রলেবন্ধেেো, েোলে,
বণ,থ বয়স, লিঙ্গ েলরচয়, যেৌন অলিমখীেো বো েম থলনলবজিজষ
থ
সবোইজে স্বোগে েোনোই। 703-228-1300 বা 703-228-1398 TTY নম্বরর েল েরুন।

আমারদ্র রমশন

আমারদ্র ওরয়বসাইট কদ্খুন!

েোজিো, আলদবোসী ও লবলিন্ন বজণরথ যিোেজদর সোজর্ সংহলে রেোি েজর,

আমোজদর যরোগ্রোম, যেোগযেোর

রলের্ট সম্প্রদোজয়র সদসযজদর সস্থ, লনরোেদ এবং অর্ননলেেিোজব
থ

রজয়োেনীয়েো, সিদ, আজবদন রজিয়ো

সরলক্ষে র্োেোর েনয রজয়োেনীয় লরজসোস থএবং সজেোগগুলিজে

এবং আরও অজনে লেছু সিজেথ েোনন!

নযোয়সঙ্গে অযোজেস তেলর েরো।
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েল েরুন বা আজই আমারদ্র প্রধান অরফরস যান!
আরলিংটন
স
রিপাটস রমন্ট অফ রহউমযান সারভসরসস োস্টমার সারভসস কসন্টার
703-228-1300
703-228-1398 TTY

2100 Washington Blvd
Arlington VA 22204

arlingtonva.us/dhs

লনজচর যিজিজি লবনোমূজিয
গযোজরে েোলেথং

ART 42, ART 45, ART 77

অর্বা আপনার োছাোরছ েরমউরনটট আউটররচ কসন্টারর েল েরুন:
সময় ও পরররষ্বা পররবরতসত হয়। পররদ্শনস েরার আরগ এেটট অযাপরয়ন্টরমরন্টর জনয েল েরুন।
আরলিংটন
স
রমল েরমউরনটট কসন্টার
(Arlington Mill Community Center)
909 Dinwiddie St., Suite 523, Arlington, VA 22204
703-228-7798 বো 703-228-1198

গানস্টন েরমউরনটট কসন্টার
(Gunston Community Center)
2700 S Lang St., Arlington, VA 22206
703-228-5618

লাবার রান েরমউরনটট কসন্টার
(Lubber Run Community Center)
300 N Park Dr., Arlington, VA 22203 703228-5569 বো 703-228-4473

উিরবরর পােস েরমউরনটট কসন্টার
(Woodbury Park Community Center)
223 N Fairfax Dr., Arlington, VA 22201 703-228-5615

