المساعدة عن بعد

طريقة الوصول إلى خدمات  DFSعن بعد أثناء تفشي وباء  COVID-19المعروف باسم كورونا

األطفال والشباب واألُسر
الخط الساخن لخدمة حماية األطفال:

نصائح للوالدين ومقاطع فيديو وملفات بث صوتي
أثناء إغالق المدارس ومكوث األطفال في منازلهم ،يمكنك أخذ نصائح
من خبراء الرعاية األبوية لدينا:

703-324-7400

نحن جميعًا بحاجة إلى المساعدة في رعاية أطفالنا .وإذا كنت قلقًا بشأن سالمة طف ٍل
ما ،أو تريد اإلبالغ عن حالة إساءة معاملة أو إهمال محتملة أو مناقشة ذلك ،أو تريد
الحصول على نصيحة أو مشورة أو موارد أو مساعدة ،يرجى االتصال بنا.

www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/
parenting-education-programs

البالغين الكبار
الخط الساخن لخدمات
حماية األطفال:

الخط الهاتفي لموارد مقدمي
الرعاية والشيخوخة والعجز:

703-324-7450

703-324-7948

لإلبالغ عن إساءة معاملة أو استغالل أو إهمال
لشخص بالغ يبلغ من العمر  60عا ًما أو أكثر أو
 18عا ًما وأكثر ولدية إعاقة .يمكن تقديم البالغات
بشأن األشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو مع
أقاربهم أو المقيمين في دور رعاية المسنين أو
مرافق الرعاية الدائمة أو المستشفيات أو المنازل
الجماعية.

ابحث عن خدمات المقاطعة وبرامج تحسين
الصحة وفرص المشاركة في المجتمع وفرص
التطوع ،على موقع الويب

:MEALS ON WHEELS

703-222-0880
إن برنامج  Fairfax County's Meals on Wheelsقيد
العمل حاليًا على أساس مرة واحدة في األسبوع
ويقدم الوجبات المجمدة السريعة للعمالء.

 www.fairfaxcounty.gov/OlderAdultsأو اتصل
بأخصائي خدمات اجتماعية ،من اإلثنين إلى
الجمعة ،من الساعة  8صبا ًحا إلى  4:30مسا ًء.

األشخاص ذوو اإلعاقة
خدمات وموارد لألشخاص ذوي اإلعاقة:

703-324-5421

يمكنك العثور على معلومات عن الخدمات والحقوق القانونية والتكنولوجيا المساعدة
والنقل وغيرها المزيد ،على www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities
أو االتصال بأخصائي في مجال اإلعاقة.

االكتفاء الذاتي

خدمات العنف األُسري والجنسي
خدمات العنف األُسري والجنسي:

703-360-7273

يزداد العنف المنزلي بالصمت والخوف .وإذا تعرضت أنت أو أي شخص
تعرفه إلساءة المعاملة ،فيرجى االتصال بالخط الساخن للحصول على
الموارد والمعلومات عن العنف المنزلي أو الجنسي .حيث إن المدافعين
الموجودين على الخط الساخن لدينا قادرون على تقديم المساعدة .ويمكننا
الوصول إلى أكثر من  140لغة من خالل خدمات خط اللغة لدينا.

المزايا الطبية والمالية (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ()SNAP
والمعونة الطبية ( )MEDICAIDوالمزيد):
www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/apply

طرق تقديم مستنداتك:

خدمات العمالة/التوظيف:

عبر البريد اإللكترونيDFSMyCase@FairfaxCounty.gov :

،703-704-6286 :Alexandria
،703-533-5400 :Annandale
،703-787-4974
:Reston
،703-324-7280
:Fairfax

عبر الفاكس:

703-653-6679

عبر البريد:

Government Center Parkway 12011
Suite 232
Fairfax, VA 22035

طرق أخرى لتلقي المساعدة
أرسل رسالة إلى DFSMyCase@FairfaxCounty.gov
للحصول على بطاقة تحويل المنافع إليكترونيًا ( )EBTبديلة،
اتصل على866-281-2448 :
اتصل على703-324-7500 :

في حالة عدم اإلشارة إلى رقم مبرقة كاتبة ( ،)TTYاستخدم خدمة .711/Virginia Relay
ترتيبات تيسيرية معقولة عند الطلب؛ اتصل على .703-324-5870

•يقبل برنامج  Meals on Wheelsعمال ًء جددًا
يبلغون من العمر  60عا ًما أو أكثر .اتصل
ببرنامج الخدمات المنسقة بالمقاطعة على
 703-222-0880للحصول على مزيد من
معلومات األهلية والتقدم بطلب لالنضمام
إلى البرنامج.

DFSVCWAlexandria@fairfaxcounty.gov
DFSVCWAnnandale@fairfaxcounty.gov
DFSVCWReston@fairfaxcounty.gov
DFSVJC@fairfaxcounty.gov

•تم إغالق جميع مراكز  Virginia Career Works-Fairfaxومركز وظائف VIEW
حتى إشعار آخر .لكن سيستمر تقديم الخدمات من خالل الويب والهاتف،
لتشمل ما يلي:
•األدوات والموارد والمساعدة للبحث عن عمل وإعداد المقابالت والتقدم
الوظيفي
•الوصول إلى بنك موارد التوظيف عبر اإلنترنت وخيارات التعليم والتدريب
•معلومات القوى العاملة ومعلومات سوق العمالة المحلية
•التدريب المهني
•الندوات المباشرة على الويب للباحثين عن عمل

منشور ،FAIRFAX COUNTY2020/03

