کمک از راه دور

چطور می توانید در مدت همه گیری  COVID-19از راه دور از خدمات  DFSاستفاده کنید

کودکان ،جوانان و خانواده ها
خط ویژه خدمات محافظت از کودک

نکات ،ویدئو و پادکست هایی ویژه والدین
در شرایطی که مدارس بسته هستند و کودکان در منزل هستند،
نکاتی را از کارشناسان سرپرستی ما بیاموزید:

703-324-7400
همه ما برای مراقبت از کودکان خود به کمک نیاز داریم .اگر نسبت به سالمت
یک کودک نگران هستید -یا می خواهید یک موقعیت سوءاستفاده یا اغماض را
گزارش کنید -یا نیاز به توصیه،مشاوره ،منابع یا کمک دارید ،لطفا تماس بگیرید.

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

بزرگساالن مسن تر
خط ویژه خدمات محافظت
از بزرگساالن

خط ویژه سالمندان،
ناتوانان و مراقبین:

( MEALS ON WHEELSغذا روی چرخ):

703-222-0880

703-324-7450

703-324-7948

برای گزارش سوءاستفاده ،بهره کشی ،یا اغماض
یک بزرگسال که  60سال یا باالتر دارد یا  18سال
یا باالتر دارد ،اما محجور است .گزارش می تواند
در رابطه با کسانی باشد که تنها یا با بستگان زندگی
می کنند یا کسانی که در خانه سالمندان ،تسهیالت
اقامتی با کمک دیگران ،بیمارستان ها یا خانه های
گروهی باشد.

خدمات کانتی ،برنامه های سالمتی ،فرصت های
مشارکت جامعه و فرصت های داوطلبی را در
این آدرس بیابید
 www.fairfaxcounty.gov/OlderAdultsیا تماس
گرفته و با یک متخصص خدمات اجتماعی
صحبت کنید ،دوشنبه تا جمعه ،از  8صبح تا
 4:30بعدازظهر.

افراد دارای معلولیت

خط ویژه خدمات خشونت خانگی و جنسی:

703-324-5421

خودکفایی

703-360-7273

خشونت خانگی با سکوت و ترس تقویت می شود .اگر شما یا کسی که می
شناسید ،در معرض خشونت خانگی قرار گرفته است ،لطفا برای دریافت
منابع و اطالعات درباره خشونت خانگی و جنسی با خط ویژه تماس
بگیرید .مشاوران خط ویژه ما می توانند کمک کنند .ما از طریق خدمات
خط زبان خود ،می توانیم به بیش از  140زبان دسترسی داشته باشیم.

مزایای پزشکی و مالی ( MEDICAID ،SNAPو غیره):
www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/apply

روش های ارسال مدارک:

خدمات شغلی/استخدام:

از طریق ایمیلDFSMyCase@FairfaxCounty.gov :

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

از طریق نمابر703-653-6679 :
از طریق پست12011 Government Center Parkway :
Suite 232
Fairfax, VA 22035

روش های دیگر برای دریافت کمک
ارسال پیام به DFSMyCase@FairfaxCounty.gov
برای دریافت کارت  EBTجایگزین با این شماره تماس بگیرید866-281-2448 :
تماس بگرید703-324-7500 :

•در حال حاضر Meals on Wheels ،متقاضیان
جدیدی که سن آن ها  60سال و باالتر است
را می پذیرید .ا برنامه خدمات هماهنگ
کانتی به شماره  703-222-0880ماس گرفته و
درباره شرایط و روش عضویت در برنامه
اطالعات بگیرید.

خدمات خشونت خانگی و جنسی

خدمات و منابع برای افراد دارای معلولیت:

در این آدرس اطالعاتی درباره خدمات ،حقوق قانونی ،فناوری های کمکی ،حمل
و نقل و غیره به دست آورده www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities
یا با یک متخصص معلولیت صحبت کنید.

برنامه  Meals on Wheelsمنطقه Fairfax County
در حال حاضر یک بار در هفته فعالیت دارد و
غذاهای یخ زده سریع به متقاضیان ارایه می دهد.

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

•همه امور شغلی  ،Virginiaمراکز  Fairfaxو مرکز شغلی  VIEWتا اطالع
ثانوی تعطیل هستند .خدمات از جمله خدمات زیر ،همچنان از طریق
روش های اینترنتی و تلفنی ارایه می شود:
•ابزارها ،منابع و کمک برای جستجوی شغل ،آمادگی برای مصاحبه و
توسعه شغلی.
•دسترسی به بانک منابع استخدام آنالین و آموزش و تربیت.
•اطالعات نیروی کار و بازار کار محلی
•مربیگری شغلی
•وبینار زنده ویژه کارجویان

هر جا که شماره  TYYارایه نشده است ،از  711/Virginia Relayاستفاده کنید .در صورت درخواست،
تسهیالت معقول تامین می شود :با شماره  703-324-5870تماس بگیرید.
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