
Fairfax County، ورجینیا کی اشاعت۔ جون 2020

Fairfax County نے تمام کاؤنٹی پروگراموں، خدمات اور سرگرمیوں میں معذوری کی بنیاد پر غیر امتیازی سلوک کرنے کا 
تہیہ کیا ہے۔ جہاں TTY نمبر کی نشاندہی نہیں کی گئی، وہاں 711/ورجینیا ریلے استعمال کریں۔ درخواست پر کی جانے والی 

مناسب رہائش؛ 4600-324-703 پر کال کریں۔

باہمی سروسز کی منصوبہ بندی
 یئر فیکس کاؤنٹی قرب و جوار اور کمیونٹی کی سروسز 

)Fairfax County Neighborhood & Community Services(

COVID-19 کے دوران ضرورت مند رہائشیوں کو اہم وسائل کی فراہمی
باہمی سروسز کی منصوبہ بندی Fairfax County کے رہائشیوں کو کاؤنٹی اور کمیونٹی پر مبنی خدمات اور وسائل سے 
مربوط کرتی ہے جو خود کفالت کو فروغ دیتے ہیں اور فالح و بہبود میں اضافہ کرتے ہیں۔ CSP کمیونٹی کے ممبران کی 

کورونا وائرس کی عالمی وباء کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فوری اور لمبے عرصے تک پیش آنے والی ضرورتوں کو پورا 
کرنے کی قوت پر مشتمل ہوتی ہے۔

معاونت
CSP درج ذیل سے متعلق معلومات اور ان کے حل تالش کرنے 

میں آپ کی مدد کر سکتی ہے:

ہنگامی خوراک، لباس، رہائش، مالی معاونت اور بہت   •  
سی دوسری ضروریات کا حصول۔

کرایہ، مورگیج سیکیورٹی کے ڈپازٹس، اور فیس )دیر   •  
سے، HOA/کونڈو، وغیرہ( سمیت، بے دخل اور بے 

گھر ہونے سے بچنے کے لئے ہاؤسنگ معاونت۔

یوٹیلٹیز، بشمول بجلی اور گیس۔  •  

نگہداشِت صحت کی خدمات جیسا کہ میڈیکل، ڈینٹل،   •  
حمل اور خاندانی منصوبہ بندی۔

رابطہ کریں
CSP پیر سے جمعہ صبح 8 بجے سے 

شام 4:30 بجے تک، 0880-222-703 پر 
دستیاب ہے۔

 انگریزی اور دوسری زبانوں کے لئے 
دبائیں  1

ہسپانوی زبان کے لئے 2 دبائیں

CSP پر کال کرنے والوں کی امہری، کریول )انگریزی اور 
فرانسیسی(، دری، فارسی، فرانسیسی، ہندی، اطالوی، کنٹر، 

کورین، پشتو، پنجابی، صومالی، ہسپانوی، سویڈش، تامل، 
تیگرینیا اور اردو زبان میں مدد کی جاتی ہے۔

اضافی زبانیں درخواست کرنے پر ترجمان کےذریعے دستیاب 
ہوتی ہیں۔

i NCS@fairfaxcounty.gov | 703-222-0880
FAIRFAXCOUNTY.GOV تالش کریں: بنیادی ضروریات

i

کال کرنے پر آپ کیا توقع کریں
آپ کی ضرورتوں کی نشاندہی کرنے اور آپ کو ان وسائل سے جوڑنے کے لیے جن کے آپ اہل ہیں آپ سے CSP کے ماہرین کی تشخیص 

کے ایک حصے کے طور پر معاون دستاویزات فراہم کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے۔

فاصالتی معاونت FAIRFAXCOUNTY
ورجینیا


