
   

    StayHomeVirginia.com : سے متاثرہ افراد  ۱۹کووڈ۔ 
 کےلٔے رہائشی وسائل 

 
 
 
 
 

کی تشکیل دی   StayHomeVirginia.comورجینیا ہأوسنگ ڈولپمنٹ اتھارٹی نے گورنر رالف نورتھم کی شراکت میں 
کے بحران کی وجہ سے بےروزگاری  ۱۹کے لٔے جن کو کُوِوڈ   ہے۔ ایک ویب سائٹ جو ورجینیا کےان لوگوں کی امداد

اور اس کے دوسرے اثرات کا سامنا ہے؛ رہائش پر مبنی پروگراموں، خدمات اوروسائل کے بارے میں معلومات کے لٔے 
  ہے۔

 
 ل دستیاب ہیں:مندرجہ ذیل کے لٔے رہنمائی اور وسائ

 

 کرایہ دار  •
 گھروں کے مالکان •
 وہ افراد جن کو بےگھری کا سامنا ہے •
 مالک مکان •

 

  
اس سائٹ میں وفاقی اور ریاستی تحفظات کے بارے میں معلومات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس میں رہنمائی شامل ہے کہ 

متعلق تحفظات کو، مستقل طور پر استعمال کرنے کے لئے، بے دخلی اور پیش گوئی سے   اس وقت کے دوران، عارضی
  مالک مکانوں ، مالیاتی اداروں اور دیگر کے ساتھ کیسے کام کیا جائے۔

   

 فیئر فیکس کاؤنٹی کے متعلقہ وسائل 

  

 مندرجہ ذیل رابطے اور لنک دیکھیں:فیرفیکس کأونٹی کی معلومات آن الئن بھی دستیاب ہیں۔ 

  

  TTY 711  ,703 -222-0880 رہائش،کرایہ/افادیت میں مدد: ہنگاپی طور پر 

  TTY 711,  703-222-8435شکایات: /خدشات /کرایہ دارـ مالک مکان کے وسائل

 TTY 711, 703-246-5101  فیرفیکس کأونٹی کرایہ کی رہائش اور گھر کی ملکیت:

  

پر   703-222-0880 ضرورت ہے، ُکوارڈینیٹڈ سروسز پلیننگ سے فوری طور پر پناہ گاہ کی خاندانوں کےلئے جنہیں اُن
یں وہ کأونٹی کی ان میں سے کسی ایک اکیلے افراد کی پناہ گاہ ہرابطہ کریں۔ جوانفرادی طور پر فوری پناہ گاہ کی تالش میں 

 سے، تشخیس کے لٔے رابطہ کریں:

 
• 1975, TTY 711-437-Shelter; 703Embry Rucker Community  
• 0200, TTY 711-799-Elanor Kennedy Shelter; 703 
•  17621, TTY 71-820-s Crossroads Community Shelter; 703 ’yBaile   

 

 , 703-360-7273گھریلو اور جنسی تشدد کی ھاٹ الئن وہ خاندان یا افراد جن کو گھریلو تشدد کا سامنا ہے وہ 
 

711 TTY  فون کریںپر. 

https://www.stayhomevirginia.com/



