منابع شهرستان  Fairfaxبرای پناهندگان:
خدمات انسانی ،مسکن ،و مدارس
با استقرار پناهجویان در شهرستان  ،Fairfaxممکن است سؤاالتی در مورد چگونگی دسترسی به خدمات جهت برآورده ساختن
نیازهای اساسی مسکن ،غذا ،مراقب تهای بهداشت یدرمانی و آموزش به وجود آید.
توصیف این خدمات و شماره تلف نهای تماس در این اطالعات ذکر شده است.
نیازهای اساسی ضروری

مدارس دولتی شهرستان FAIRFAX

اداره خدمات جامعه و محله ( )NCSهمکاری شگف تانگیزی با سازمانهای خدماتدهنده به جامعه
پناهجویان دارد و آمادۀ واکنش در این ش رایط متغیر است .برنام هریزی خدمات هماهنگ ()CSP
ساکنین شهرستان  Fairfaxرا به خدمات و منابع جامع همحور و شهرستان نظیر این م وارد ارتباط
م یدهد:

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد ثب تنام دان شآموزان در مدارس دولتی شهرستان ،Fairfax
لطف ا ً از  fcps.edu/registration/general-registration-requirementsبازدید کنید .مسئوالن
ثب تنام آمادۀ کمک در ف رایند ثب تنام در یکی از م راکز خوشامدگویی ثب تنام دان شآموزان ما هستند
و م یت وانید از طریق ایمیل  RegistrationQuestions@fcps.eduیا شمارهگیری
 703-204-6734با آنها تماس بگیرید.

_غذای اضط راری
_پناهگاه
_پوشاک
_م راقبت بهداشت یدرمانی

_اشتغال
_کمک مالی
_سایر نیازهای ضروری
_kj

برنام هریزی خدمات هماهنگ بخش فرعی اداره خدمات جامعه و محله است .آنها ساکنان را به
منابع جامع همحور و شهرستان ارتباط م یدهند تا بدین طریق در زمینه مسکن اضط راری ،کمک
در پرداخت اجاره و خدمات همگانی و سایر نیازهای اساسی ضروری به این اف راد کمک شود.
حم لونقل :خدمات جامعه و محله اقدام به ارائه منابع و خدمات حم لونقل به سالمندان ،اف راد ک م
درآمد ،اف راد ت وانخ واه و اف راد دارای دسترسی به خدمات انسانی شهرستان  Fairfaxم یکند که در
زمینه حم لونقل به کمک نیاز دارند .خدمات قاب لارائه شامل حم لونقل سالمندان ،م راقبت پزشکی
حیاتی و منابع حم لونقل مستقیم مشتری از طریق ب رنامه خدمات و برنام ههای گزینه حم لونقل
( )TOPSاست که یارانه تخفی فدار در گزین ههای حم لونقل مختلف به سالمندان واجد ش رایط،
اف راد ک مدرآمد یا اف راد ت وانخ واه ارائه م یکند.

 | 703-222-0880دوشنبه تا جمعه |  8صبح تا  4:30عصر
سالمت رفتارى
هیئت خدمات اجتماعی کلیسا ی ) Fairfax-Falls (CSBخدماتی به اف رادی از تمام سنین که دچار
بیماری روان ،اختاللهای سوءمصرف م واد و/یا نات وان یهای رشدی هستند ،ارائه م یدهد:
_خدمات داروخانه
_خدمات اورژانسی
_خدمات س مزدایی
_مرکز نگهداری اف راد ب یخانمان
_خدمات درمانی اقامتی
_ثبات در ش رایط بح ران
_درمان کمک پزشکی ب رای اعتیاد به
م واد افیونی (سوباکسون)

_درمان فردی
_مدیریت موردی/هماهنگی پشتیبانی
_درمان گروهی (از طریق سالمت از راه دور)
_خدمات روانپزشکی
_خدمات پرستاری
_خدمات
نات وانی رشد

 | 7 03-383-8500دوشنبه تا جمعه |  9صبح تا  5عصر
کارمندان واکنش در زمان بح ران Merrifield
در  24ساعت شبان هروز و  7روز هفته از طریق شماره  703 573 5679آمادۀ
ارائه خدمات هستند.
کمک در زمینه مسکن
راهنمای مسکن مقرو نب هصرفه منابع ارزشمندی در اختیار آن دسته از ساکنین شهرستان Fairfax
ق رار م یدهد که در پی یافتن مکانهای اجارهای مقرونب هصرفه در شهرستان  Fairfaxهستند .این
راهنما وجود مکانهای خالی را در امالک فهرس تشده تضمین نم یکند ،اما م یت واند به شناسایی
امالک مقرونب هصرفه به خان وارهای ک مدرآمد تا درآمد متوسط کمک کند و اطالعات تماس را در
اختیار این خان وارها ق رار دهد تا اطالعات بیشتری کسب کنند.

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

خان وادههای تح تپوشش قانون ب یخانمانهای م ککنی-ونتو با اداره ارتباطات ب یخانمانی مدارس
دولتی شهرستان  Fairfaxبه شماره  571-423-4332تماس بگی رند یا از fcps.edu/resources/
 family-engagement/information-homeless-familiesبازدید کنند.

703-204-6734 | RegistrationQuestions@fcps.edu
مزایای کمکی عمومی
اداره خدمات خان واده شهرستان  ،Fairfaxبخش خدمات اشتغال و کمک عمومی ( )PAESبا هدف
اشت راکگذاری اطالعات ،ایجاد نقاط تماس ب رای هماهنگی م زایا و ارائه آموزش در مورد ب رنام هها
و خدمات ما ،ارتباط تنگاتنگی با سازمانهای محلی اسکان پناهجویان دارد .سازمانهای اسکان
محلی در ناحیه ویرجینیای شمالی:
_خدمات اجتماعی لوت ران ناحیه ملی (LSSNCA) 7 03-698-5026
_شورای توسعه جامعه اتیوپی (ECDC) 703-685-0510
_خیری ههای کاتولیک اسق فنشین آرلینگتون ،خدمات مهاجرت و پناهجویان
(CCDA/MRS) 7 03-292-2259
6

ب رنام ههای کمک مالی و پزشکی :افغانهای دارای وضعیت وی زای مهاجرت ویژه ،و همچنین سایر
مهاج ران دارای صالحیت ،واجد ش رایط تمام ب رنام ههای همیاری عمومی تحت مدیریت اداره تأمین
اجتماعی ویرجینیا ( )VDSSهستند ،از جمله:
_کمک موقت به خان وادههای
نیازمند ()TANF
_ب رنامه کمک تغذیه مکمل ()SNAP
_Medicaid

_کمک نقدی پناهجویان ()RCS
_کمک پزشکی پناهجویان ()RMA
_nm

اشتغال و خدمات آموزش :تمام کارجویان در ویرجینیای شمالی از طریق مراکز مشاغل ویرجینیا
به سیستم جامع اشتغال و خدمات و منابع دسترسی خ واهند داشت ،از جمله:
_کوچینگ شغلی
_نوشتن رزومه و آماده شدن ب رای مصاحبه
_اطالعات بازار کار محلی و نیروی کار
_سایر اب زارها ،منابع و کمک ب رای اشتغال
در صورت دریافت  ،TANFاف راد از طریق ب رنامه  VIEWبه خدمات بیشتری دسترسی خ واهند
داشت ،از جمله:
_آموزش هم راه با گ واهی
_کمک در م راقبت از کودک
_مهارتهای آمادگی شغلی

_کالسهای ESOL
_کمک در زمینه حم لونقل
_کمک آموزشی

 PAESبه نظارت بر درخ واس تها و ارائه پاسخ مطابق ادامه خ واهد داد .اگرچه درخ واس تهای
پناهجویی در مرحله اول به  20مسئول پرونده متخصص تخصیص داده م یشود ،اگر ظرفیت
پذیرش اف زایش یابد ،بخش آمادۀ گسترش پردازش درخ واست است.

 | 703-324-7500دوشنبه تا جمعه |  8صبح تا  4:30عصر
سالمت
پناهجویان م یت وانند جهت تزریق واکسن و آزمایش سل ( )TBبه اداره بهداشت شهرستان Fairfax
م راجعه کنند .جهت دریافت غربالگری سالمت پناهجو ،از سازمانهای اسکان ارجاع دریافت
م یکنیم( .شماره تلف نها را در بخش کمک عمومی مشاهده کنید)

هنگامی که شماره  TTYمشخص نشده است ،از  Virginia Relay/711استفاده کنید .اسکان معقول در
صورت درخواست ارائه م یشود ،با شماره  703-324-5730تماس بگیرید.
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