خدمات محلی و اجتماعی ( Fairfax Countyبرنامهریزی خدمات هماهنگ)

Coordinated Services Planning
FAIRFAXCOUNTY
VIRGINIA

کمک از راه دور

تامین منابع ضروری به ساکنان نیازمند در دوران COVID-19
( Coordinated Services Planningبرنامهریزی خدمات هماهنگ) ساکنان  Fairfax Countyرا به خدمات و منابع مبتنی
بر کانتی و کامیونیتی معرفی میکند که خودکفایی را ترغیب کرده و رفاه را تقویت میکنند CSP .از نقاط قوت اعضای کامیونیتی
برای رفع نیازهای فوری و بلندمدتی استفاده میکند که ماحصل همهگیری کروناویروس هستند.

تماس

کمک
 CSPمیتواند به شما کمک کند اطالعات و راهکارهایی برای
موارد زیر بیابید:
•

دریافت غذا ،لباس ،سرپناه و کمک مالی اضطراری و
بسیاری نیازهای دیگر.

•

کمک به اسکان به منظور پرهیز از صدور حکم تخلیه و
بیخانمانی از جمله اجاره ،سپرده تضمین رهن و هزینهها
(دیرکرد/HOA ،کاندو و غیره).

•

تسهیالت مصرفی مثل برق و گاز.

•

خدمات مراقبت بهداشتی مثل پزشکی ،دندانپزشکی،
بارداری و برنامهیزی خانواده.

i

 CSPاز روز دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8صبح  4:30 -بعدازظهر از طریق شماره
 703-222-0880در دسترس است.
برای زبان انگلیسی و سایر زبانهاشماره
 1را فشار دهید
برای زبان اسپانیولی شماره  2را فشار دهید.

 CSPبه تماس گیرندگان امهریک ،کرئول (انگلیسی و فرانسه),
دری ،فارسی ،فرانسوی ،ایتالیایی ،کان نادا ،کرهای ،پشتو،
پنجابی ،سومالیایی ،اسپانیولی ،تامیلی ،تیگرینیایی و اردو کمک
میکند.
سایر زبانها از طریق مترجم شفاهی حسب درخواست در
دسترس هستند.

بعد از تماس چطور میشود

ممکن است از شما درخواست شود مدارک پشتیبانی در قالب فرایند ارزیابی خود توسط کارشناسان  CSPارایه کنید تا نیاز شما شناسایی شده و
شما به منابعی معرفی شوید که واجد دریافت آن هستید.
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