
مهمې بنسټیزې اړتیاوې

د ګاونډیتوب او ټولنې د چوپړتیاوو ډیپارټمنټ )NCS( له هغو سازمانونو سره اوسني شراکتونه 
ا کوي او دغه تدریجي تکامکل کونکي وضعیت ته په ځواب  لري چې د کډوالو ټولنې ته چوپړتی
ویلو کې باثباته پاتې کیږي.  د هغمږي شوو چوپړتیاوو پالن جوړول )CSP( د Fairfax والیت 

اوسیدونکي د والیت- او ټولنې پر بنسټ-چوپړتیاوو او سرچینو سره نښلوي لکه: 
د بیړني حالت خواړه 	
سرپناه 	
جامې 	
روغتیایي پاملرنه 	

دنده 	
مالي مرسته 	
نورې مهمې اړتیاوې 	
	 kj

د همغږي شوو چوپړتیاوو پالن جوړول د ګاونډیتوب او ټولنې د چوپړتیاوو د ډیپارټمنټ فرعي 
برخه ده. هغوې د والیت- او ټولنې-پر بنسټ سرچینو سره د اړمنو اوسېدونکو د نښلولو په برخه کې 
ا کوي ترڅو له هغوې سره د بیړني حالت کور جوړونې، کرایې او عمومې مرستې، او نورو  چوپړتی

مهمو بنسټیزو اړتیاوو په برخه کې مرسته وکړي. 

ټرانسپورټېشن: د ګاونډیتوب او ټولنې چوپړتېاوې د ډېر عمر لرونکو لویانو، لږ-عاید لرونکو 
افرادو، معلولو کسانو او هغو افرادو ته د ټرانسپورټېشن چوپړتیاوې او سرچینې برابروي چې د 

ا لري. وړاندیزونو کې د  Fairfax بشري سرچینو ته السرسی لري او د ټرانسپورټېشن مرستې ته اړتی

ټرانسپورټېشن د غوراویو د پروګرامونو او چوپړتیاوو)TOPS( پروګرام، له الرې چې په شراېطو 
برابرو لویانو، لږ عاید لرونکو افرادو او معلولو کسانو لپاره د ټرانسپورټېشن د بېالبېلو غوراویو 

لپاره تخفیف لرونکي مالي مرستې برابروي د مشرانو مرکزونو ته ټرانسپورټېشن، خورا مهمه طبي 
پاملرنه او د مستقیم پیرودونکي د ټرانسپورټېشن سرچینې، شاملې دي.
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چلندي روغتیا

د Fairfax-Falls کلیسا د ټولنې د چوپړتیاوو مدیره هیئت )CSB( د هر عمر لرونکو کسانو لپاره 
ا د ودې کولو معلولیتونه  چې رواني ناروغي لري، د مخدره توکو د کارولو په اختالل اخته وي او/ی

لري، چوپړتیاوې وړاندې کوي:
انفرادی درملنه 	
د قضیې مدیریت/مالتړ همغږي 	
ډله اییزه درملنه )د telehealth له الرې( 	
د روانپوهنې چوپړتیاوې 	
د نرسنګ چوپړتیاوې 	
 د ودې د معلولیت چوپړتیاوې 	

د فارمسۍ چوپړتیاوې 	
د بیړني حالت چوپړتیاوې 	
د زهرجنو توکو د پاکولو چوپړتیاوې 	
د بې کوره کسانو ناڅاپي لیدنه 	
استوګنیزه درملنه 	
د بحران باثباته کول 	
د اپینو د اعتیاد لپاره د درملو پر مرستې  	

)Suboxone( درملنه
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 د Merrifield Crisis د ځواب کارکونکي په 5679 573 703 شمېرې 24/7 
د السرسي وړ دي. 

د کور جوړونې مرسته

د ارزانه کور جوړونې الرښود د Fairfax والیت اوسېدونکو ته په Fairfax والیت کې د ارزانه کرایي 
استوګنځایونو په پلټنه کې ارزښت لرونکې سرچینه برابروي. 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 جزئیات وړاندې کوي.

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

کډوالو لپاره د Fairfax والیت سرچینې:
بشري چوپړتیاوې، جوړ جوړونه او ښوونځي

د FAIRFAX والیت عامه ښوونځي

د Fairfax والیت په عامه ښوونځېو کې د زده کونکو د راجستریشن په اړه د مالوماتو لپاره، مهرباني 
وکړئ fcps.edu/registration/general-registration-requirements څخه لیدنه وکړئ. د 

راجستر کولو د پروسې په برخه کې د مرستې لپاره زموږ د زده کونکو د راجستریشن د ښه راغالست 
RegistrationQuestions@fcps. په یو مرکز کې راجستر کونکي موجود دي او له هغوې سره د

ا 6734-204-703   شمېرې سره اړیکه پواسطه اړیکه نیول کېدلی شي.  edu ی

کومې کورنۍ چې د McKinney-Vento د بې کورۍ قانون پواسطه تر پوښښ الندې راغلې دي 
 کوالې شئ چې د Fairfax والیت د عامه ښوونځېو د بې کورۍ د اړیکو دفتر سره په 

fcps.edu/resources/family-engagement/ا 4332-423-571  شمېرې ی
information-homeless-families لیدنې پواسطه اړیکه ونیسي.

RegistrationQuestions@fcps.edu |   703-204-6734

د عامه مرستې امتیازونه

د Fairfax والیت د کورنۍ چوپړتیاوو څانګه، عامه مرستې او د دندې د چوپړتیاوو د څانګې 
)PAES( شریکان 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 پروګرامونو او چوپړتیاوو په اړه د روزنې 
ا مېشتېدنې ځایي ادارې  ا سیمې لپاره د بی برابرولو لپاره له نژدې څخه کار کوي. د شمالي ویرجینی

عبارت دي له: 
د National Capital Area د لوټرن ټولنیزې چوپړتیاوې 703-698-5026  	
	  703-685-0510 ) ECDC( د ایټوپیایي ټولنې پرمختیایي شورا
د ارلینګټنتر قلمرو الندې د کاتولیک خیریه مؤسسې، د کډوالۍ او مهاجرت چوپړتیاوې  	

 703-292-2259 ) CCDA/MRS(

د مالي او طبي مرستې پروګرامونه: هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې حالت لري، او 
)VDSS( همداراز په شراېطو برابر نور کډوال، د ویرجینیا د ټولنیزو چوپړتیاوو د ډیپارټمنټ 

لخوا د عامه مرستې د ټولو پروګرامونو په شراېطو برابر دي، په ګډون د: 
	 TANF
	 SNAP
	 Medicaid

	 )RCS( د کډوالو د نغدو پېسو د مرستې پروګرام
	 )RMA( د کډوالو د طبي مرستې پروګرام
	  

Virginia Career Works Centers ا کې ټول دنده لټونکي د  د دندې او روزنې چوپړتیاوې: په شمالي ویرجینی
له الرې د دندې او روزنې د چوپړتیاوو او سرچینو یو جامع سیسټم ته السرسی لري، په ګډون د: 

د مسلک روزنه 	
د خلص سوانح لیکل او مرکې ته چمتو کیدل 	
د کاري ځواک او ځایي کار مارکیټ په اړه مالومات 	
نور ابزارونه، سرچینې او د دندې لپاره مرسته  	

د TANF ترالسه کولو په صورت کې، افراد به د VIEW پروګرام له الرې نورو چوپړتیاوو ته السرسی 
ولري، په ګډون د: 

د ESOL ټولګي 	
د ټرانسپورټېشن مرسته 	
د زده کړې مرسته 	

د تصدیق روزنه 	
د ماشومانو د پاملرنې مرسته 	
دندې ته د چمتو کېدو مهارتونه 	

PAES به د غوښتنلیکونو څارنې ته ادامه ورکړي او له هغه سره به سم ځواب ورکړي. پداسې 

حال کې چې د کډوالو غوښتنلیکونو ته په اصل کې د قضیې 20 تخصصي کارکونکي ځانګړي 
شوي دي، که چېرې د غوښتنلیکونو شمېر له ظرفیت څخه لوړ شي، دا څانګه د غوښتنلیکونو د 

ا ته چمتو ده. پروسیس کولو پراختی
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روغتیا

ا ډیپارټمنټ ته  کډوال کوالې شي چې د واکسینونو او د TB معایناتو لپاره د Fairfax والیت د روغتی
راشي. د دې لپاره چې یو کډوال روغتیایي معاینات ترسره کړي، موږ د بیامېتشېدنې له ادارو څخه 

راجع کول ترالسه کووږ )د عامه مرستې الندې لست شوې ټیلیفوني شمېرې وګورئ(

 کله چې د Fairfax والیت کې کډوال ځاې پر ځاې شي د کور جوړونې، خواړو، روغتیا پاملرنې، او زده کړې د بنسټیزو 
 اړتیاوو د پوره کولو لپاره ښایي چوپړتیاوو ته د السرسي د څرنګوالي په اړه پوښتنې شتون ولري. 

دا مالومات دغه چوپړتیاوې تشریح کوي او ټیلیفوني شمېرې ورکوي.
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ا ریلې وکاروئ. د غوښتنې په صورت کې مناسب  ی ن ته د 711/ویرجی  �چېرې چې د TTY نه وي ښودل شوي، هل
استوګنځایونه برابریږي، 5730-324-703  شمېرې سره اړیکه ونیسئ.


