HỖ TRỢ TỪ XA

Cách Truy Cập Từ Xa Các Dịch Vụ Của DFS Trong Đại Dịch COVID-19

Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH VỤ BẢO VỆ TRẺ EM:

MẸO, VIDEO VÀ TỆP ÂM THANH VỀ NUÔI
DẠY CON

703-324-7400

Trong lúc trường học đóng cửa và trẻ ở nhà, hãy tìm
hiểu các lời khuyên từ chuyên gia về nuôi dạy con của
chúng tôi:
www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/
parenting-education-programs

Tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ chăm sóc con cái. Nếu quý vị có
lo ngại về tình trạng sức khỏe của trẻ—hoặc muốn báo cáo hay thảo
luận về một tình huống bỏ mặc hoặc lạm dụng trẻ có thể xảy ra—hoặc
muốn được cố vấn, tư vấn, tìm nguồn lực hoặc trợ giúp, vui lòng gọi.

Người Cao Tuổi
ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH
VỤ BẢO VỆ NGƯỜI LỚN:

ĐƯỜNG DÂY CUNG CẤP
TÀI NGUYÊN CHO NGƯỜI
CAO TUỔI, NGƯỜI KHUYẾT
TẬT VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC:

703-324-7450
Để báo cáo Lạm Dụng, Bóc Lột hoặc Bỏ
Mặc người lớn từ 60 tuổi trở lên hoặc
người lớn bị mất năng lực từ 18 tuổi trở
lên. Có thể gửi báo cáo về những người
sống một mình hoặc với người thân,
hoặc người sinh sống trong viện dưỡng
lão, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi,
bệnh viện hoặc nhà tập thể.

703-324-7948
Tìm các dịch vụ của quận, chương
trình sức khỏe, cơ hội tham gia cộng
đồng và cơ hội tình nguyện tại
www.fairfaxcounty.gov/OlderAdults
hoặc gọi và trao đổi với chuyên viên dịch
vụ xã hội, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu,
từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.

Người Khuyết Tật
DỊCH VỤ VÀ NGUỒN LỰC CHO NGƯỜI
KHUYẾT TẬT:

703-324-5421

Tìm thông tin về dịch vụ, quyền pháp lý, công nghệ hỗ trợ, vận chuyển và
thông tin khác tại www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities
hoặc gọi điện và trò chuyện với chuyên gia về khuyết tật.

MEALS ON WHEELS:

703-222-0880
Chương trình Meals on Wheels của
Fairfax County hiện đang hoạt động
một lần mỗi tuần và cung cấp bữa ăn
được kết đông nhanh tới khách hàng.
• Chương trình Meals on Wheels
đang tiếp nhận khách hàng mới có
độ tuổi từ 60 tuổi trở lên. Hãy gọi
Chương Trình Dịch Vụ Phối Hợp
của quận theo số 703-222-0880 để biết
thêm thông tin về điều kiện và để
đăng ký tham gia chương trình.

Dịch Vụ Chống Bạo Lực Tình
Dục và Bạo Hành Gia Đình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH VỤ CHỐNG BẠO
LỰC TÌNH DỤC VÀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:

703-360-7273

Bạo hành gia đình gia tăng do sự im lặng và sợ hãi. Nếu quý
vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang bị lạm dụng, vui lòng gọi đến
đường dây nóng của chúng tôi để được cung cấp nguồn lực và
thông tin về bạo lực tình dục hoặc bạo hành gia đình Người Hỗ
Trợ trên Đường Dây Nóng có thể giúp đỡ quý vị. Thông qua các
dịch vụ chuyển ngữ, chúng tôi có thể tiếp cận hơn 140 ngôn ngữ.

CÁC QUYỀN LỢI Y TẾ VÀ TÀI CHÍNH (SNAP, MEDICAID
VÀ QUYỀN LỢI KHÁC):

Tự Túc

www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/apply

CÁCH GỬI LẠI HỒ SƠ CỦA QUÝ VỊ:

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG/VIỆC LÀM:

qua Email:

DFSMyCase@FairfaxCounty.gov

qua Fax:

703-653-6679

Alexandria:
Annandale:
Reston:
Fairfax:

qua Đường Bưu Điện: 12011 Government Center Parkway
Suite 232
Fairfax, VA 22035

CÁCH NHẬN GIÚP ĐỠ
Gửi tin nhắn đến DFSMyCase@FairfaxCounty.gov
Để nhận thẻ thay thế EBT, hãy gọi: 866-281-2448
Hãy gọi: 703-324-7500

703-704-6286,
703-533-5400,
703-787-4974,
703-324-7280,

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

• Tất cả các Trung Tâm Việc Làm ở Fairfax, Virginia và Trung
Tâm Việc Làm VIEW đều đóng cửa cho đến khi có thông
báo mới Các dịch vụ sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua
web và qua điện thoại, bao gồm các dịch vụ sau:
• Công cụ, nguồn lực và hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuẩn bị
cho phỏng vấn và thăng tiến trong nghề nghiệp
• Truy cập ngân hàng nguồn lực việc làm trực tuyến và các
tùy chọn giáo dục và đào tạo
• Thông tin về lực lượng lao động và thông tin về thị trường
lao động địa phương
• Tư Vấn Nghề Nghiệp
• Hội thảo tìm kiếm việc làm trực tiếp

Trong trường hợp số TTY không được nêu rõ, hãy sử dụng 711/Virginia Relay.
Các điều chỉnh hợp lý sẽ được thực hiện theo yêu cầu; hãy gọi 703-324-5870.
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