
 ارایھ خدمات از راه دور! 
 

 (WDC )نیروی کار الکسندریا انکشاف مرکز 
 

 ایجاد فاصلھ اجتماعی) و حصول اطمینان از ۱۹(کوید نسبت بھ انتشار ویروس ھمھ گیر کرونا یارمرکز انکشاف نیروی کار الکسند
این مرکز تمام ورکشاپ ھای حضوری، برنامھ ھای کاریابی و  ادامھ می دھدبھ فعالیت ھای خود بطور محدود  در میان مشتریان

کارمندان مرکز انکشاف نیروی کار الکسندریا ارایھ خدمات  .بھ حالت تعلیق در آورده استفعآل دسترسی بھ مرکز منابع کار را 
ت بیشتر لطفآ با یکی از خویش را با گرفتن وقت مالقات از طریق انترنت یا تلفن ادامھ می دھند. برای بدست آوردن اطالعا

 و یا با استفاده از یکی موارد آتی بھ خدمات مرکز دسترسی پیدا نماید: شویدکارمندان مرکز انکشاف نیروی کار الکسندریا بھ تماس 
 

 alexandriava.gov/WorkforceDevelopment: ویباست -１
 

 wdc.alexandriava.gov: ورد وظایفب -２
 

:  آینده کاری ت و اطالعات در مورد ارزیابی یاطالعات مارک -３
alexandriaarlington.careerconcourse.com 

 
workforce-alexandria-of-www.eventbrite.com/o/city-: برنامھ ھای آینده -４

  2133260017-wdc-center-development 
 

:  Refugee Cash Assistance و  ,TANF, SNAP, Medicaid برای ثبت نام بھ برنامھ ھای -５
commonhelp.virginia.gov   

 
برای تسلیم نمودن اسناد ھای تان و یا اگر کدام سوال دیگر داشتھ باشید، می توانید با کارمند مسوول مستقیمآ از طریق  -６

 تلفن یا ایمل و یا ھم با استفاده یکی از آدرس ھای آتی بھ تماس شوید:
 

  703.746.5990  :شماره تماس •
  wdc@alexandriava.gov   :لیآدرس ایم •
 Mount Vernon Avenue Alexandria, VA 22301 2525  ستیآدرس پُ  •
 703.746.5985 فاکس •

 
) بیکار شده اید، لطفا بھ ۱۹آگر شما کامال یا قسما از کارتان بخاطرشیوع ویروس کرونا (کوید -７

ی دریافت اطالعات بیشتر در مورد معیارھای ارب    www.vec.virginia.gov/unemployed  ویبسایت
در بین روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت    866.832.2363ھای پذیریش در برنامھ بیمھ بیکاری یا بھ شماره 

 بعد از ظھر بھ تماس شوید. ۵صبح تا  ۸.۳۰
 

 شما ھمچنان می توانید از طریق لینک ھای آتی بھ اطالعات بیشتر دسترسی پیدا نماید. -８
 

             
 

 تلفن شماره   یا maurice.tomdio@alexandriava.gov ایمل طریق از تومیدو موریتس آقای با ناتوانی، خدمات بھ دسترسی  برای

571.384.5244, Virginia Relay 711 شوید تماس بھ. 
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