
StayHomeVirginia.com  روس کرونا قرار گرفته اندی و ی  که تحت تأث  یافراد یاطالعات مسکن برا   

 

درست کرده  در مورد برنامه ها ، خدمات و    یدیت جد یا، رالف نورتم، وب سا ینیرج ی با گاورنر و  ا به همرایهین یرجی دفتر توسعه مسکن و 

ا درآمد خود را از دست داده اند. یروس کرونا  کار  یل بحران و ی ه به دلا ک ینیرجیو  ، به منظور کمک به اهایل منابع دولتر   

StayHomeVirginia.com  د ییت مراجعه بفرماین  وب سایشتر به ای اطالعات ب یبرا  

 

باشد: یر میز  یگروهها  یاطالعات و منابع برا  

مستعجرها  -  

مالکان خانه  -  

   یکه مسکن برا   یافراد -
 

ندارند  زندگ  

صاحبخانه  -  

 

در مورد نحوه کار با صاحبان ملک،   ی  ها  ی  کند و شامل راهنما   ح یمی    را تش   التر یفدرال و ا  یت ها یت اطالعات مربوط به حما ی سا  نیا 

ن مدت است. یدر ا   یت از سلب حق اقامه دعو یو حما  یه اجبار ی باشد در مورد توقف از تخلی گران میو د  موسسات مایل  

 

 منابع اطالعات در شهر فرفکس : 

د: یر را مشاهده کن یز  ی وندها ی و پی    موجود است. مخاطبت   ن نیات مربوط به شهر فرفکس به صورت آنال اطالع    

           703- 222-0880ا  آب و برق: یاجاره و   ی، کمک برا   یمسکن اضطرار -

            703- 222-8435ات:  یمنابع مستاجر و صاحبخانه / شکا -

           703- 246- 5101ت خانه: یالک شهر فرفکس مربوط به مسکن و م ی برنامه ها -

 703- 222-0880از دارند ، با شماره تلفن  ین  ی که به پناهگاه اضطرار   ی  خانواده ها   یبرا 
 

د.  یت  خدمات تماس بگ با دفتر هماهنگ  

باشد  ی اد مجرد مر که  مخصوص به افر یز  یاز پناهگاه ها  گیبا   ای  یارز  یهستند ، برا  یافراد مجرد که به دنبال پناهگاه اضطرار  یبرا 

د: یت  تماس بگ  

 

703- 437-1975راکر،  یپناهگاه امت    

،  703- 799-0200؛ یپناهگاه االنور کند   



703-820- 7621 کراس روودد ،  ت   لی پناهگاه ب  

 

   یا افراد یخانواده ها  
 

د به خط تلفن مخصوص به  خشونت  یباشند با ی ک عضو خانه می ازطرف  ا جنیسی که در خطر خشونت خانگ

 
 

ند. ت  ، تماس بگ703-360- 7273با شماره تلفن    نیسو ج خانگ  

 

گر: یاطالعات د  

بعدازظهر از    7صبح تا  9د  از ساعت یت  تماس بگ 703- 267-3511روس کرونا با اداره بهداشت با شماره  ی سواالت مربوط به و   یبرا -

بعد از ظهر در آخر هفته  5صبح تا   9:30روز دوشنبه تا جعمه و    

 FFXCOVID  - د یاس بزن-ام-اس 888777ل به شماره تلفن  یروس کرونا،  با تلفن موبا یاخبار روزانه در مورد و  یبرا      

FFXCOVIDESP   - د  یاس بزن-ام-اس 888777روس کرونا، به شماره تلفن  ی در مورد و   ی  ا یاخبار روزانه به زبان اسپان  ی برا    

ffxcovid@fairfaxcounty.gov - د به   یل بزن یم یبعد از ظهر ا   6صبح تا   8ت،  از روز دوشنبه تا جمعه  سواال  ی برا  

ن کامل است.  یک منبع آنال یروس کرونا  که   ید به وب پورتال و ی تمام اطالعات ، مراجعه کن  یبرا -  

د. یت اداره بهداشت مراجعه کن ی روس کرونا به وب سا ی درباره و  شتر یکسب  اطالعات ب  یبرا -   

د.    یس بوک وزارت بهداشت را دنبال کن یفاکس و صفحه فت  س بوک دولت فیصفحه ف-  

د. یرا دنبال کن  @fairfaxcounty و @fairfaxhealth - تر یی در تو  


