آرلنگٹن محکمہ برائے انسانی خدمات
اقتصادی خود مختیاری ڈویژن

اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روشن ترین مستقبل بنائیں!

طبی معاونت

بچے کی دیکھ بھال

میڈیکیڈ ،ادویات کی ادائیگیاں ،اور طبی نگہداشت سے روابط

پروگرام جو بچوں کی دیکھ بھال کی تالش اور ادائیگی
کرنے میں مدد دیتے ہیں

مالزمت کے متالشی کے
وسائل

فوڈ اسسٹنس

ریزومے اور مالزمت کی تالش میں معاونت ،مالزمت
کی مہارتوں کی تربیت اور سرٹیفیکیشنز ،کمپیوٹر اور
پرنٹرز تک عوامی رسائی

کثیر الثقافتی وسائل
ہمارے کمیونٹی مراکز میں زبان کی کالسیں ،شہریت کی
کالسیں ،اور ثقافتی ایونٹس

کھانے کی ادائیگی میں مدد ( SNAPاور  )WICاور
فوڈ پینٹریز (آرلنگٹن فوڈ اسسٹنٹ سنٹر) کے ریفرلز

ہاؤسنگ معاونت
ہنگامی اور جاری کرائے کی امداد (ہاؤسنگ گرانٹ اور
ہاؤسنگ چوائس واؤچر) ،یوٹیلیٹی میں معاونت ،اور بے
گھر پناہ گاہوں کے لیے ریفرلز

سروسز مفت ہیں اور ذاتی طور پر یا عملی طور پر آپ کی ترجیحی زبان میں دستیاب ہیں۔ ہم امیگریشن کی حیثیت ،ق ومی اصلیت ،معذوری ،نسل ،رنگ ،عمر ،صنفی شناخت ،جنسی
رجحان یا مذہب سے قطع نظر ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں۔  703-228-1300پر کال کریں یا 703-228-1398 TTY۔

ہماری ویب سائٹ
مالحظہ کریں!
ہمارے پروگرام ،اہلیت کے تقاضے ،وسائل،
درخواست کے طریق کار اور مزید کے
بارے میں جانیں!

ہمارا مشن
سیاہ فام ،مقامی اور مختلف رنگت کے حامل لوگوں کے ساتھ
یکجہتی کے طور پر ،کمیونٹی کے ہر فرد کو صحت مند،
محفوظ اور معاشی طور پر محفوظ رہنے کے لیے ضروری
وسائل اور مواقع تک مساویانہ رسائی تخلیق کریں۔

آرلنگٹن محکمہ برائے انسانی خدمات
اقتصادی خود مختیاری ڈویژن

آج ہی ہمارے مین آفس کو کال کریں یا تشریف الئیں!
آرلنگٹن محکمہ برائے انسانی خدمات کسٹمر سروس سینٹر
نچلی منزل پر مفت گیراج
پارکنگ
ART 42, ART 45,
ART 77

703-228-1300 .2100 Washington Blvd
703-228-1398 TTY
Arlington VA 22204
arlingtonva.us/dhs

یا اپنے قریب کے کمیونٹی آؤٹ ریچ سینٹر کو کال کریں:
اوقات اور خدمات مختلف ہوتی ہیں۔ تشریف النے سے پہلے مالقات کے لیے کال کر لیں۔
گنسٹن کمیونٹی سینٹر
2700 S Lang St., Arlington, VA 22206 703228-5618

لبر رن کمیونٹی سینٹر
300 N Park Dr., Arlington, VA 22203 703228-5569 or 703-228-4473

ووڈبری پارک کمیونٹی سینٹر
223 N Fairfax Dr., Arlington, VA 22201 703228-5615

آرلنگٹن مل کمیونٹی سینٹر
909 Dinwiddie St., Suite 523, Arlington, VA 22204
 703-228-7798یا 703-228-1198

