
نیازهای پایه اساسی

Department of Neighborhood and Community Services (NCS)   
)ریاست خدمات محالت و جوامع( با چنان سازمان ها که برای جامعه پناهندگان خدمات می دهند همکاری های جاری 

 داریم و همچنان وظایف خویش برای پاسخ به این موقعیت در حال رشد را ادامه خواهیم داد. 

   Coordinated Services Planning (CSP) )پالن گذاری خدمات هامهنگ( باشندگان 
Fairfax County را به خدمات و منابع مبتنی بر کانتی - و جامعه - بشمول از فقرات ذیل متصل می کند: 

تغذی عاجل 	

رسپناه 	

پوشاک 	

مراقبت صحی 	

اشتغال 	

مساعدت مالی 	

سائر نیازهای اساسی 	

	 kj

Coordinated Services Planning یک واحد فرعیه از ریاست خدمات محالت و جامعه است. آنها برای 
متصل منودن باشندگان رضورمتند منابع مبتنی به کانتی-و جامعه- در پیوند با اخذ مساعدات جایداد عاجل، مساعدت 

کرایه و رصفیه ها و سائر نیازهای اساسی رضور خدمات دهی می کنند. 

آمد و شد: Neighborhood and Community Services خدمات و منابع آمد و شد برای کاهالن، 

 Fairfax اشخاص کم بضاعت، اشخاص مصاب معلولیت و اشخاصی که بخاطر از دریافت مساعدت ایاب و ذهاب به

County Human Services )خدمات برشی فیرفکس کانتی( مراجعه می کنند، ارائه می مناید. آفرها بشمول از 

ترنسپورت به مراکز نگهداری کاهالن، مراقبت طبی عاجل و منابع ترنسپورتی مستقیم رسویس گیرنده ذریعه پروگرام 

  Transportation Options Programs and Services (TOPS) استند که سوبسیدهای شامل 
تخفیف برای گزینه های ترانسپورت مختلف برای کاهالن واجد رشایط، اشخاص کم-بضاعت یا اشخاص مصاب معلولیت 

ارائه می دهد.

0880-222-703 | دوشنبه–جمعه | 8 ق.ظ.–4:30 ب.ظ. 

صحت رفتاری

 Fairfax-Falls Church Community Services Board (CSB)   
)هیأت خدمات جامعه کلیسای فیرفکس-فالز( برای افراد شامل همه سنین که مصاب تکالیف روانی، اختالالت سوء 

مرصف مواد و/یا معلولیت های رشد استند، خدمات ارائه می دهد:

تداوی شخصی 	

مدیریت دوسیه/هامهنگی حامیات 	

	 )telehealth تداوی گروپی )ذریعه

خدمات روانشناختی 	

خدمات نرسینگ 	

 خدمات معلولیت رشد 	

خدمات فارمسی 	

خدمات ایمرجنسی 	

خدمات سم زدایی 	

Homeless Drop-In )رسپناه بی خامنان ها( 	
تداوی توانبخشی 	

مقابله عاجل با بحران 	

تداوی همراه با ادویه برای اعتیاد به مواد افیونی  	

)سابوکسون(

8500-383-703 | دوشنبه-جمعه | 9 ق.ظ.–5 ب.ظ.
 Merrifield Crisis response Staff 

 (کارکنان واکنش به بحران مریفیلد) به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته ذریعه منرب
  5679 573 703 در دسرتس استند. 

مساعدت جایداد

 Fairfax County رهنامی جایداد قابل استطاعت( منابع ارزشمند برای باشندگان( Affordable Housing Guide
که در پی جایدادهای با کرایه قابل استطاعت در Fairfax County استند ارائه می مناید. این رهنام موجودیت جایداد خالی در 

ملکیت های لست شده را ضامنت منی کند، مگر برای شناسایی ملکیت های قابل استطاعت برای خانواده های با عادیات کم الی 

متوسط خدمات دهی منوده و اطالعات متاس را برای معلومات دهی مزید تقدیم می کند.

https://www.fairfaxcounty.gov/housing/sites/housing/files/
assets/documents/news/2020/affordable-housing-guide.pdf

منابع Fairfax County برای پناهندگان:
خدمات برشی، جایداد و مکاتب

FAIRFAX COUNTY مکاتب دولتی

fcps. لطفاً از ویب سایت ،Fairfax County برای معلومات مزید در پیوند با راجسرت منودن متعلمین در مکاتب دولتی در

edu/registration/general-registration-requirements بازدید منایید. راجسرتکنندگان برای رهنامیی در پیوند با پروسه 

RegistrationQuestions@ راجسرتیشن در یکی از مراکز خوشامدید راجسرتیشن متعلمین در دسرتس استند و ذریعه ایمیل

fcps.edu یا منرب 6734-204-703 با آنها به متاس شده میتوانید. 

خانواده های تحت پوشش McKinney–Vento homeless law )قانون حامیت بی خامنانان مک-کینی-

fcps.edu/resources/family- ونتو( میتوانند ذریعه منرب 4332-423-571 یا بازدید از ویب سایت

engagement/information-homeless-families با دفرت ارتباط با بی خامنانان مکاتب دولتی 
Fairfax County به متاس شوند.

RegistrationQuestions@fcps.edu | 703-204-6734

مزایای مساعدت دولتی

Fairfax County Department of Family Services )ریاست مساعدت دولتی خانواده های فیرفکس 

کانتی (PAES) (واحد خدمات اشتغال و مساعدت دولتی)  با آژانس های محلی اسکان مجدد پناهندگان در خصوص 

رشیک سازی معلومات، برقراری مراکز متاس برای هامهنگی مزایا و ارائه ترینیگ باالی پروگرام ها و خدمات ما همکاری 

نزدیک دارند. آژانس های محلی اسکان مجدد برای ساحه Northern Virginia بشمول استند از: 

	  703-698-5026 6) LSSNCA( خدمات اجتامعی لوثران

	  703-685-0510 ) ECDC( شورای انکشاف جامعه اتیوپیایی

 )خدمات مهاجرت و پناهندگی اسقف خیریه کاتولیک آرلینگتون  	
 703-292-2259 ) CCDA/MRS(

 پروگرام های مساعدت مالی و طبی: افغان های دارای وضعیت ویزه مهاجرتی ویژه، همچنان سائر 

 پناهندگان واجد رشایط برای مستفید شدن از همه پروگرام های مساعدت دولتی تحت اداره 

 Virginia Department of Social Services (VDSS)   
بشمول از فقرات ذیل واجد رشایط استند: 

	 TANF
	 SNAP
	 Medicaid

	 Refugee Cash Assistance )RCS(S

	 Refugee Medical Assistance )RMA(1

	 nm

خدمات اشتغال و ترینیگ: همه جویندگان کار در Northern Virginia به یک سیستم جامع خدمات و منابع 

اشتغال و ترینینگ ذریعه Virginia Career Works Centers )مراکز وظایف مسلکی ویرجینیا( بشمول از 

فقرات ذیل دسرتسی دارند: 

مربیگری مسلکی 	

نوشنت رزومه و آمادگی گرفنت برای مصاحبه 	

نیروی کار و معلومات مارکیت وظیفه محلی 	

سائر اسباب، منابع و مساعدت برای اشتغال  	

در صورت دریافت TANF، اشخاص به خدمات مزید بشمول فقرات ذیل ذریعه پروگرام VIEW دسرتسی دارند: 

	 ESOL کالس های

مساعدت ترانسپورت 	

مساعدت تعلیم و تربیه 	

ترینیگ گواهی 	

مساعدت مراقبت اطفال 	

مهارت های آمادگی مسلکی 	

PAES به نظاره تقاضاها و پاسخ های متناسب با آنها ادامه خواهد داد. در حالیکه تقاضاها برای پناهندگی اساساً به 

20 مددکار ورودی ویژه تخصیص می یابند، اگر ورودی مزید بر ظرفیت باشد، واحد برای توسعه رسیدگی تقاضاها 

آمادگی دارد.

0880-222-703 | دوشنبه–جمعه | 8 ق.ظ.–4:30 ب.ظ. 

صحت

پناهندگان میتوانند برای مصون سازی و تست کردن TB به Fairfax County Health Department )ریاست 

صحت فیرفکس کانتی( مراجعه کنند. به منظور دریافت غربالگری صحت پناهندگان، ما ارجاعات را از آژانس های 

اسکان مجدد دریافت می کنم. )منربهای تلیفون لست شده ذیل مساعدت دولتی را مالحظه کنید(
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ا    وقتی منرب TTY ذکر نشده است، Virginia Relay/711 را مستفید شوید. جایدادهای موجه حسب تقاضا و ذریعه متاس ب
5730-324-703 ارائه می شوند.

بحیث پناهندگان باشنده Fairfax County ممکن است کدام سواالت در پیوند با شیوه دسرتسی خدمات برای پوره ساخنت نیازهای اساسی مربوط به 

 جایداد، تغذی، مراقبت صحی و تعلیم و تربیه داشته باشید. 

این معلومات چنان خدمات را ترشیح منوده و منربهای متاس تلیفونی مربوطه را ارائه می کنند.


