Арлингтон дүүргийн Иргэдэд Үйлчлэх Хэлтэс
Хараат бус эдийн засгийн хэсэг

Та болон таны гэр бүлийн хамгийн гэрэлт ирээдүйг бүтээнэ!
Хүүхдийн халамж

Эмнэлгийн тусламж

Хүүхэд асрах зардал олох, төлөхөд
туслах хөтөлбөрүүд

Эмнэлгийн тусламж, эмчилгээний төлбөр,
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд холбох

Хүнсний тусламж

Ажил хайгчдад туслах нөөц

Хүнсний зардал төлөх (SNAP ба WIC)
болон хүнсний агуулах руу шилжүүлэхэд
туслах (Арлингтоны хүнсний тусламжийн
төв)

Анкет бөглөх болон ажил хайхад туслах,
ажлын ур чадварын сургалтад хамруулах, гэрчилгээ
олгох, компьютер, принтерийг
олон нийтэд хүртээмжтэй болгох

Орон байрны тусламж
Яаралтай болон тогтмол байр түрээслэхэд
туслах (Орон сууцжуулах буцалтгүй тусламж,
орон байр сонгох эрхийн бичиг), нийтийн
үйлчилгээний тусламж, орон гэргүй
хүмүүсийг хамгаалах байранд шилжүүлэх

Олон соёлын нөөц
Манай олон нийтийн төвүүдэд хэлний хичээл,
иргэншлийн хичээл, соёлын арга хэмжээнд
хамрагдах

Манай үйлчилгээнүүд үнэ төлбөргүй бөгөөд биечлэн эсвэл онлайн горимд хүссэн хэлээрээ хамрагдах боломжтой. Бид цагаачлалын
байдал, үндэсний гарал үүсэл, хөгжлийн бэрхшээл, арьсны өнгө, нас, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, шашин шүтлэгээс үл хамааран хүн
бүрийг угтан авна. Та бидэнтэй утсаар 703-228-1300 эсвэл 703-228-1398 телетайпаар холбогдоно уу.

Бидний эрхэм зорилго
Хар арьст, уугуул, өнгөт арьст хүмүүстэй эв санааны
нэгдэлтэй байж, нийгмийн гишүүн бүрийг эрүүл, аюулгүй,
эдийн засгийн хувьд аюулгүй байлгахад шаардлагатай
нөөц, боломжуудыг тэгш хүртэх боломж бий болгох.

Манай вэбсайтад зочилно уу!
Манай хөтөлбөрүүд, сонгон
шалгаруулалтад тавигдах
шаардлагууд, нөөц, өргөдөл
гаргах үйл явц, бусад асуудлын
талаар мэдээлэл авна уу!

Арлингтон дүүргийн Иргэдэд Үйлчлэх Хэлтэс
Хараат бус эдийн засгийн хэсэг

Өнөөдөр манай төв оффис руу залгаж эсвэл зочилно уу!
Arlington Department of Human Services Customer Service Center
Утас: 703-228-1300
Телетайп: 703-228-1398

Хаяг: 2100
Washington Blvd.
Arlington VA 22204

arlingtonva.us/dhs

Доод түвшинд үнэгүй
машины зогсоолтой
ART 42, ART 45, ART 77

Эсвэл өөрт ойр байрлах Нийтийн тусламж үйлчилгээний төв рүү залгана уу:
Ажлын цаг, үйлчилгээнд өөрчлөлт орж болзошгүй.
Төвд зочлохоосоо өмнө цаг товлохын тулд утсаар холбогдоно уу.
Arlington Mill Community Center

Gunston Community Center

Хаяг: 909 Dinwiddie St., Suite 523, Arlington, VA 22204
Утас: 703-228-7798, 703-228-1198

Хаяг: 2700 S Lang St., Arlington, VA
У т а с : 22206 703-228-5618

Lubber Run Community Center
Хаяг: 300 N Park Dr., Arlington, VA 22203
Утас: 703-228-5569, 703-228-4473

Woodbury Park Community Center
Хаяг: 223 N Fairfax Dr., Arlington, VA

22201 Утас: 703-228-5615

