
  :رجينيايالبقاء في المنزل لسكان ف

19 كورونا مصادر معلومات للمتضررين من فيروس  

البقاء في المنزل  باسم لتشكيل الموقع االلكترونيهام ثرالنائب رالف نو اإلسكان في فيرجينيا في شراكة معتنمية دخلت هيئة 

فيروس كورونا  أو تأثروا نتيجةوفير مصادر معلومات لخدمة هؤالء الذين لديهم خبرة عمل او فقدوا دخلهم لت لسكان فيرجينيا

19.  

 تتوافر التوجيهات والمعلومات كاآلتي: 

  االيجارات 

  مالك البيوت 

  الذين فقدوا منازلهم المشردين االفراد 

 اصحاب العقارات(  المالك(  

 اصحاب االمالكإرشادات حول كيفية العمل مع  وتشمل ةالوالية الفيدرالية وحمايالحكومة حماية يحدد الموقع معلومات عن 

 . ةهن خالل هذه الفتراالروحماية الوضع اإلخالء اكيد اثناء فترة والمؤسسات المالية وغيرها لالستفادة بشكل 

 فيرفاكس نطقة مقة بمتعل مصادر

 /وإدخال الرمز  0880-222-703: فاتورة مرافقمساعدة دفع طوارئ المنازل، االيجارTTY711. 

  :وإدخال الرمز  8435-222-703مصادر تعليق أو شكوى: المؤجرTTY711. 

 وإدخال الرمز  5101-246-703: مكاتب فيرفاكس لإليجارات وملكية البيوتTTY711 . 

  فراد المحتاجين . اال0880-222-703رجاء االتصال بمنسق الخطط على الهاتف رقم فورا: األسر المحتاجة إلى ملجأ

 بالمنطقة للمساعدة:  هالموجودالتالية ج  لجأ اضراري، اتصل بأحد المالإلى م

  ملجأEmbry Rucker وإدخال الرمز  1975-437-703: اتصل بالرقمTTY711. 

  ملجأElanor Kennedy وإدخال الرمز  0200-799-703: اتصل بالرقمTTY711. 

  ملجأBailey’s Crossroads وإدخال الرمز  7621-820-703: اتصل بالرقمTTY711 . 

  7273-360-703العائالت أو االفراد الذين يعانون من العنف المنزلي او التحرش، يمكنهم االتصال على الخط الساخن 

 . TTY711وإدخال الرمز 

 احدث االخبارطرق لمعرفة 

  9:00من  3511-267-703 رقم على الهاتف  الصحيةمركز اإلدارة اتصل بكورونا فيرس لمزيد من المعلومات عن 

 مساء.  5:00صباحا إلى  9:30مساء خالل ايام االسبوع واثناء العطلة األسبوعين من  7:00صباحا إلى 



 بمكتوب ابعث FFXCOVID  وللناطقين  لمعرفة أحدث االخبار الخاصة بفيرس كورونا في منطقة فيرفاكس. 888777إلى

 . 888777إلى الرقم  FFXCOVIDESPباللغة االسبانية اكتب 

  أو مخاوفك إلى األسئلة إرسلffxcovid@fairfaxcounty.gov . األثنين إلى يوم من يعمل هذا البريد االلكتروني

 مساء.  6صباحا حتى  8من الجمعة، 

  صدر من خطوة واحدة على االنترنيت للمعلومات. يعمل كمالذي قم بزيارة موقعنا الخاص بفيرس كورونا 

 عن طريق موقع االدارة الصحية لفيرس كورونا من خالل الموقع االلكتروني.  أتعلم اكثر عن فيرس كورونا 

 صفحة حكومة منطقة فيرفاكس على فيس بوك واإلدارة الصحية لفيس بوك.  تابع 

 منطقة فيرفاكس في تويتر صفحة  تابع@fairfaxcounty  والصفحة الصحية@fairfaxhealth . 

 تابع فيرس كورونا. : عالمات 

 معلومات عن حاالت الطوارئ في منطقة فيرفاكس 

 اثناء حاالت الطوارئ. والتعافي والتأهب الطوارئ الرسمية حول االستعداد  عن جهات معلومات

   . عن منطقة فيرفاكس للطوارئالمقاالت في  البيانات المنشورة مراجعة كل
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