کډوالو لپاره د  Fairfaxوالیت سرچینې:
بشري چوپړتیاوې ،جوړ جوړونه او ښوونځي
کله چې د  Fairfaxوالیت کې کډوال ځاې پر ځاې شي د کور جوړونې ،خواړو ،روغتیا پاملرنې ،او زده کړې د بنسټیزو
اړتیاوو د پوره کولو لپاره ښايي چوپړتیاوو ته د السرسي د څرنګوالي په اړه پوښتنې شتون ولري.
دا مالومات دغه چوپړتیاوې تشریح کوي او ټيلیفوني شمېرې ورکوي.
د  FAIRFAXوالیت عامه ښوونځي

مهمې بنسټيزې اړتیاوې
د ګاونډیتوب او ټولنې د چوپړتیاوو ډيپارټمنټ ( )NCSله هغو سازمانونو سره اوسني ش راکتونه
لري چې د کډوالو ټولنې ته چوپ ړتیا کوي او دغه تدریجي تکامکل کونکي وضعیت ته په ځ واب
ویلو کې باثباته پاتې کیږي .د هغمږي شوو چوپړتیاوو پالن جوړول ( )CSPد  Fairfaxوالیت
اوسیدونکي د والیت -او ټولنې پر بنسټ-چوپ ړتیاوو او سرچینو سره نښلوي لکه:
`د بی ړني حالت خ واړه
`سرپناه
`جامې
`روغتیايي پامل رنه

`دنده
`مالي مرسته
`نورې مهمې اړتیاوې
`kj

د همغږي شوو چوپړتیاوو پالن جوړول د ګاونډیتوب او ټولنې د چوپ ړتیاوو د ډيپارټمنټ فرعي
برخه ده .هغوې د والیت -او ټولنې-پر بنسټ سرچینو سره د اړمنو اوسېدونکو د نښلولو په برخه کې
چوپ ړتیا کوي ترڅو له هغوې سره د بی ړني حالت کور جوړونې ،ک رایې او عمومې مرستې ،او نورو
مهمو بنسټيزو اړتیاوو په برخه کې مرسته وکړي.
ټرانسپورټېشن :د ګاونډیتوب او ټولنې چوپ ړتېاوې د ډېر عمر لرونکو لویانو ،لږ-عاید لرونکو
اف رادو ،معلولو کسانو او هغو اف رادو ته د ټ رانسپورټېشن چوپ ړتیاوې او سرچینې ب رابروي چې د
 Fairfaxبشري سرچینو ته السرسی لري او د ټ رانسپورټېشن مرستې ته اړتیا لري .وړاندیزونو کې د
ټرانسپورټېشن د غوراویو د پروګرامونو او چوپړتیاوو( )TOPSپروګ رام ،له الرې چې په ش راېطو
ب رابرو لویانو ،لږ عاید لرونکو اف رادو او معلولو کسانو لپاره د ټ رانسپورټېشن د بېالبېلو غوراویو
لپاره تخفیف لرونکي مالي مرستې ب رابروي د مش رانو مرکزونو ته ټ رانسپورټېشن ،خورا مهمه طبي
پامل رنه او د مستقیم پيرودونکي د ټ رانسپورټېشن سرچینې ،شاملې دي.
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چلندي روغتیا
د  Fairfax-Fallsکلیسا د ټولنې د چوپړتیاوو مدیره هیئت ( )CSBد هر عمر لرونکو کسانو لپاره
چې رواني ناروغي لري ،د مخدره توکو د کارولو په اختالل اخته وي او/یا د ودې کولو معلولیتونه
لري ،چوپ ړتیاوې وړاندې کوي:
`د فارمسۍ چوپ ړتیاوې
`د بی ړني حالت چوپ ړتیاوې
`د زهرجنو توکو د پاکولو چوپ ړتیاوې
`د بې کوره کسانو ناڅاپي لیدنه
`استوګنیزه درملنه
`د بح ران باثباته کول
`د اپینو د اعتیاد لپاره د درملو پر مرستې
درملنه ()Suboxone

`انف رادی درملنه
`د قضیې مدیریت/مالتړ همغږي
`ډله اییزه درملنه (د  telehealthله الرې)
`د روانپوهنې چوپ ړتیاوې
`د نرسنګ چوپ ړتیاوې
`د ودې د معلولیت چوپ ړتیاوې

 | 703-383-8500دوشنبه-جمعه | سهار  ۹بجې–.مازدیګر ۵بجو پورې.
د  Merrifield Crisisد ځواب کارکونکي په  703 573 5679شمېرې 24/7
د السرسي وړ دي.
د کور جوړونې مرسته
د ارزانه کور جوړونې الرښود د  Fairfaxوالیت اوسېدونکو ته په  Fairfaxوالیت کې د ارزانه ک رايي
استوګنځایونو په پلټنه کې ارزښت لرونکې سرچینه ب رابروي .دغه الرښود په لست شوو ځایونو د
خالي ځایونو شتون نه تضمینوي مګر د لږ -او متوسط-عاید لرونکو کورنېو لپاره د مناسبو ځایونو
په مشخص کولو کې مرسته کوالې شي او د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اړیکې ج زئیات وړاندې کوي.

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

د  Fairfaxوالیت په عامه ښوونځېو کې د زده کونکو د راجستریشن په اړه د مالوماتو لپاره ،مهرباني
وکړئ  fcps.edu/registration/general-registration-requirementsڅخه لیدنه وکړئ .د
راجستر کولو د پروسې په برخه کې د مرستې لپاره زموږ د زده کونکو د راجستریشن د ښه راغالست
په یو مرکز کې راجستر کونکي موجود دي او له هغوې س ره د RegistrationQuestions@fcps.
 eduیا  703-204-6734شمېرې س ره اړیکه پ واسطه اړیکه نیول کېدلی شي.
کومې کورنۍ چې د  McKinney-Ventoد بې کورۍ قانون پ واسطه تر پوښښ الندې راغلې دي
کوالې شئ چې د  Fairfaxوالیت د عامه ښوونځېو د بې کورۍ د اړیکو دفتر سره په
 571-423-4332شمېرې یاfcps.edu/resources/family-engagement/
 information-homeless-familiesلیدنې پ واسطه اړیکه ونیسي.

703-204-6734 | RegistrationQuestions@fcps.edu
د عامه مرستې امتیازونه
د  Fairfaxوالیت د کورنۍ چوپ ړتیاوو څانګه ،عامه مرستې او د دندې د چوپړتیاوو د څانګې
( )PAESشریکان د کډوالو د بیامیشتېدنې له سیمه اییزو ادارو سره د مالوماتو شریکولو ،د امتیازنو
د همغږۍ لپاره د اړیکو د نقطو رامنځته کولو او زموږ د پروګ رامونو او چوپ ړتیاوو په اړه د روزنې
ب رابرولو لپاره له نژدې څخه کار کوي .د شمالي ویرجینیا سیمې لپاره د بیا مېشتېدنې ځايي ادارې
عبارت دي له:
`د  National Capital Areaد لوټرن ټولنیزې چوپ ړتیاوې 703-698-5026
`د ایټوپیايي ټولنې پرمختیايي شورا (ECDC) 703-685-0510
`د ارلینګټنتر قلمرو الندې د کاتولیک خیریه مؤسسې ،د کډوالۍ او مهاجرت چوپ ړتیاوې
(CCDA/MRS) 703-292-2259
د مالي او طبي مرستې پروګ رامونه :هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې حالت لري ،او
همداراز په ش راېطو ب رابر نور کډوال ،د ویرجینیا د ټولنیزو چوپړتیاوو د ډيپارټمنټ ()VDSS
لخ وا د عامه مرستې د ټولو پروګ رامونو په ش راېطو ب رابر دي ،په ګډون د:
`د کډوالو د نغدو پېسو د مرستې پروګ رام ()RCS
`د کډوالو د طبي مرستې پروګ رام ()RMA
`

`TANF
`SNAP
`Medicaid

د دندې او روزنې چوپ ړتیاوې :په شمالي ویرجینیا کې ټول دنده لټونکي د Virginia Career Works Centers
له الرې د دندې او روزنې د چوپ ړتیاوو او سرچینو یو جامع سیسټم ته السرسی لري ،په ګډون د:
`د مسلک روزنه
`د خلص س وانح لیکل او مرکې ته چمتو کیدل
`د کاري ځ واک او ځايي کار مارکیټ په اړه مالومات
`نور اب زارونه ،سرچینې او د دندې لپاره مرسته
د  TANFت رالسه کولو په صورت کې ،اف راد به د  VIEWپروګ رام له الرې نورو چوپ ړتیاوو ته السرسی
ولري ،په ګډون د:
`د  ESOLټولګي
`د تصدیق روزنه
`د ټ رانسپورټېشن مرسته
`د ماشومانو د پامل رنې مرسته
`د زده کړې مرسته
`دندې ته د چمتو کېدو مهارتونه
 PAESبه د غوښتنلیکونو څارنې ته ادامه ورکړي او له هغه سره به سم ځ واب ورکړي .پداسې
حال کې چې د کډوالو غوښتنلیکونو ته په اصل کې د قضیې  20تخصصي کارکونکي ځانګړي
شوي دي ،که چېرې د غوښتنلیکونو شمېر له ظرفیت څخه لوړ شي ،دا څانګه د غوښتنلیکونو د
پروسیس کولو پ راختیا ته چمتو ده.
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روغتیا

چېرې چې د  TTYنه وي ښودل شوي ،هلته د /711ویرجینیا ریلې وکاروئ .د غوښتنې په صورت کې مناسب
استوګنځایونه ب رابریږي 703-324-5730 ،شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

کډوال کوالې شي چې د واکسینونو او د  TBمعایناتو لپاره د  Fairfaxوالیت د روغتیا ډيپارټمنټ ته
راشي .د دې لپاره چې یو کډوال روغتیايي معاینات ترسره کړي ،موږ د بیامېتشېدنې له ادارو څخه
راجع کول ت رالسه کووږ (د عامه مرستې الندې لست شوې ټيلیفوني شمېرې وګورئ)
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