የማህበረሰብ እና የሰብአዊ አገልግሎቶች ክፍል (Department of Community and Human Services)

ከርቀት እገዛ ማድረግ

በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት እንዴት የ DCHS አገልግሎቶችን ማግኘት እንደሚቻል
አገልግሎቱን በስልክ ሊያገኙ ካልቻሉ በሚከተለው ቁጥር ቴክስት ያድርጉልን: 703.346.5599

ህጻናት፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች
የልጅ ጥበቃ አገልግሎቶች ስልክ መስመር
703.746.5800 (24/7)
ሊከሰት የሚችል በደል ወይም የቸልተኝነት ሁኔታ ወይም ስጋት
ሪፖርት ለማድረግ ወይም ለመወያየት፤
HEAD START:

የልጆች እድገት ዝግመት
እና MEDICAID ከክፍያ ነፃ አገልግሎቶች

703.746.5437

ከ 3-22 አመት ለሆኑ ግለሰቦች Medicaid ከክፍያ ነፃ እና
ኬዝ አስተዳደር ድጋፍ
የልጅ-እንክብካቤ የክፍያ እገዛ፡

703.746.5437

703.746.5927

የቤተሰብ የልጅ እንክብካቤ ህግ እና ድንገተኛ
የልጅ-እንክብካቤ ምደባ፡

PIE ፕሮግራም:

703.746.5930

703.746.3350

ከውልደት - 3 አመት የሆኑ
የእድገት ዝግመት ላለባቸው ልጆች አገልግሎቶች

የቤት ውስጥ ጥቃት ፕሮግራም
እና የጾታዊ ጥቃት ማእከል
የጾታዊ ጥቃት ማእከል የስልክ መስመር፡

ድንገተኛ የልጅ-እንክብካቤ ምደባ እና የቤተሰብ የልጅ
እንክብካቤ ፍላጎቶች እገዛ

የልጅ እና የቤተሰብ የባህሪይ ጤና አገልግሎቶች፡

571.213.7963
ኢሜይል፡ DCHSYouthIntake@alexandriava.gov
የአእምሮ ጤና ወይም የእፅ
ተግዳሮት ላለባቸው ልጆች

703.683.7273
የቤት ውስጥ ጥቃት ፕሮግራም የስልክ መስመር፡

703.746.4911

አዋቂዎች
የአዋቂ ጥበቃ አገልግሎቶች፡ 703.746.5778
(ሰኞ-አርብ 8:30 a.m. - 4:30 p.m.)

የቅጥር አገልግሎቶች
የሰራተኛ ሐይል ማጎልበቻ ማዕከል

703.746.5990
ኦንላይን: alexandriava.gov/
WorkforceDevelopment

888.832.3858 (ከስራ ሰአታት በኋላ)

ከ 60+ የሆኑ አዋቂዎችን ወይም 18 አመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ አካለ
ስንኩል በደል፣ ቸልተኝነት እና የአዋቂዎች ብዝበዛን ሪፖርት ለማድረግ፤
የአዋቂዎች አገልግሎቶች፡ 703.746.5999
እንደ Meals on Wheels እና Homemaker የግል እንክብካቤ
አገልግሎቶች ፕሮግራም አገልግሎቶች ጥቆማዎች

ኢሜይል: wdc@alexandriava.gov

የማህበረሰብ ጥቅማ ጥቅሞች እና እገዛ
2525 Mt. Vernon Ave.

የአዋቂ እጽ ሱስ እና
የአእምሮ ጤና ህክምና
የድንገተኛ አገልግሎቶች፡
703.746.3401 (24/7)
የአዋቂ ቅበላ፡

703.746.3535
አሌክሳንድሪያ የቤት ውስጥ ህክምና ማእከል:
703.746.3636 (24/7)
ለእጽ ሱሰኛ ግለሰቦች
የአጭር ጊዜ ህክምና
ኦፒዮይድ ህክምና ፕሮግራም፡

703.746.3610

ቴክስት 703.346.5599
ድንገተኛ መጠለያ (የሰራ ሰአት ለማወቅ በ 703.746.5700 ይደውሉ)
ድንገተኛ መጠለያ ለሚፈልጉ ላጤዎች በእግር መጓዝ
የፖስታ ማንሳት እና SNAP EBT ማንሳት (ሰኞ-አርብ፣ 1-3 p.m.)
(ለተቀያሪ EBT ካርዶች: 866.281.2448)
ለድንገተኛ የፋይናንስ እገዛ:

703.746.5700

ለድንገተኛ ኪራይ፣ መገልገያዎች እና ወርሃዊ ክፍያዎች እገዛ
ለማመልከት፡
SNAP፣ TANF፣ MEDICAID እና የስደተኛ ገንዘብ እገዛ
ኦንላይን- commonhelp.virginia.gov
SNAP እና TANF: 855.635.4370
ሜዲኬይድ፡ 855.242.8282
ሰነዶችን እና/ወይም ማመልከቻዎችን ለማስረከብ፡
የሚከተለውን ይጠቀሙ፡ “DCHS ማስረከቢያ ሳጥን” በ
Mt. Ida Ave. መግቢያ
ኢሜይል፡ DCHSpublicbenefits@alexandriava.gov
ፋክስ: 703.746.5985
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