
Ấn bản của Fairfax County, Virginia. Tháng 6 năm 2020.
Fairfax County cam kết không phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật trong tất cả mọi chương trình, 
dịch vụ và các hoạt động của quận. Trường hợp số TTY không được chỉ định, sử dụng 711/
Virginia Relay. Những hỗ trợ phù hợp được cung cấp theo yêu cầu; hãy gọi số 703-324-4600.

Phòng Kế Hoạch Dịch Vụ Phối Hợp
Sở Dịch Vụ Láng Giềng & Cộng Đồng Fairfax County

Cung Cấ p Nguồn Lực Chính Yếu Cho Cư Dân Gặp Khó Khăn Trong 
COVID-19
Phòng Kế Hoạch Dịch Vụ Phối Hợp kết nối cư dân của Fairfax County với các dịch vụ và nguồn 
lực trong cộng đồng và quận, khuyến khích tự cung tự cấp và nâng cao chất lượng sống. CSP 
được xây dựng trên sức mạnh của các thành viên trong cộng đồng nhằm giải quyết những nhu 
cầu trước mắt và lâu dài là hậu quả của đại dịch virus corona.

Hỗ Trợ
CSP có thể giúp quý vị tìm kiếm thông tin và 
giải pháp để:

• Nhận thực phẩm khẩn cấp, quần áo, nơi 
tạm trú, hỗ trợ tài chính  và nhiều nhu 
cầu khác.

• Nhận trợ cấp nhà ở để tránh bị trục xuất 
và trở thành người vô gia cư, bao gồm tiền 
nhà, tiền cọc thế chấp và các chi phí (nộp 
trễ, phí HOA/phí bảo dưỡng căn hộ, v.v.)

• Nhận tiện ích, bao gồm điện và khí đốt

• Tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
như y tế, nha khoa, sản khoa và kế hoạch 
hóa gia đình.

Liên Lạc
CSP làm việc từ thứ Hai đến thứ 
Sáu, từ 8:00 sáng - 4:30 chiều, 
theo số 703-222-0880.

Nhấn phím 1 để nghe tiếng 
Anh và các ngôn ngữ khác
 Nhấn phím 2 để nghe tiếng 
Tây Ban Nha

CSP hỗ trợ người gọi bằng tiếng Amhara, 
Creole (tiếng Anh và tiếng Pháp), Dari, Ba Tư, 
Pháp, Hindi, Ý, Kannada, Hàn, Pashtun, Punjab, 
Somali, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tamil, Tigrinya 
và tiếng Urdu. 

Các ngôn ngữ khác có sẵn thông qua phiên 
dịch theo yêu cầu.

i 703-222-0880 | NCS@fairfaxcounty.gov (Có thông dịch viên tiếng Việt.)
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Cần Biết Gì Khi Gọi
Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp những tài liệu bổ trợ như một phần trong đánh giá của quý vị với 
chuyên gia CSP để xác định những nhu cầu mà quý vị có cũng như kết nối quý vị với những tài nguyên 
mà quý vị đủ điều kiện nhận.
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