የአርሊንግተን ካውንቲ ግብኣቶች
የቤቶች ድጋፍ
Arlington County Department of Human Services
(የአርሊንግተን ካውንቲ ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ)
2100 Washington Boulevard
Arlington, VA 22204

ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች?

Emergency Housing Intake
(የድንገተኛ ጊዜ መኖሪያ ቤት ቅበላ፣ CAB) 703-228-1300
Emergency Housing line
(የድንገተኛ ጊዜ መኖሪያ ቤት መስመር 24/7 703-228-1010
መጠለያዎች
Bridges to Independence መጠለያ
Doorways የቤተሰብ መጠለያ
Doorways የቤት ውስጥ ጥቃት መጠለያ

PROJECT EXTRA STEP

703-525-7717
703-907-0022
703-237-0881

የምግብ መርጃዎች
Arlington Food Assistance Center
(የአርሊንግተን የምግብ ዕርዳታ ማዕከል) 703-845-8486
2780 South Nelson Street
Arlington, VA 22206
የአእምሮ ጤና
Arlington County Behavioral Healthcare Division
(የአርሊንግተን ካውንቲ የባህሪይ ጤና እንክብካቤ ክፍል)
2120 Washington Boulevard., Arlington, VA 22204

ልጅዎን ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ችግር ከገጠምዎ፣
በ Arlington ውስጥ በኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች ወይም
በሌላ ችግር ምክንያት ቤትዎን ካጡ፣ ወይም ተጨማሪ
መረጃ ከፈለጉ የሚከተሉትን ደውለው ያናግሩ ወይም
ያግኙ
Barbara Fisher, LCSW

Behavioral Healthcare Access
(የባህሪይ ጤና እንክብካቤ መዳረሻ)
የድንገተኛ አገልግሎቶች

703-228-5150
703-228-5160

Homeless Liaison (ቤት አልባ አገናኝ)
Project Extra Step

የሕፃናት ክልላዊ ቀውስ ምላሽ

884-627-4747

(703) 228-2585

የመኖሪያ ቤት እጦት

Sair Molina

እያጋጠማቸው ያሉ

የሕክምና አገልግሎቶች
Arlington County Department of Public Health
(የአርሊንግተን ካውንቲ የህዝብ ጤና መምሪያ)
2100 Washington Boulevard
Arlington, VA 22204
የጤና ክሊኒኮች
የክትባት ክሊኒክ
የታዳጊ ወጣቶች ጤና አገልግሎቶች

703-228-1200
703-228-1290
703-228-1214

Arlington Pediatric Center
(የአርሊንግተን የሕፃናት ማዕከል)
601 S. Carlin Springs Road
Arlington, VA 22204

703-717-7545

ሕዝባዊ እርዳታ
Medicaid, TANF, SNAP
703-228-1350
የቀጥታ መስመሮች
Child Protective Services
(CPS፣ የልጆች ጥበቃ አገልግሎቶች)
703-228-1500
የቤት ውስጥ & የፆታ ጥቃት የቀጥታ መስመር 703-237-0881

Administrative Assistant (የአስተዳደር ረዳት)
Project Extra Step
(በበጋ ወራት ወቅት ምርጥ እውቂያ)
703-228-6046
sair.molina@apsva.us

ሕፃናት እና ወጣቶችን

የትምህርት ፍላጎቶች

የድር-ጣቢያ:

በተማሪዎች መካከል ያለ የቤት እጦት የቤት ችግር ብቻ
አይደለም የአንድ ልጅ ሕይወት ሁሉንም ገጽታ ይነካል።
ትምህርት የድህነትን ለማቋረጥ እና ኢኮኖሚያዊ

Office of Student Services
2110 Washington Boulevard
Arlington, VA 22204
703-228-6046

ቋሚ፣ መደበኛ እና አግባብ ያለው
መኖሪያ ቤት ለሚጎድላቸው ሕፃናት

ወላጆች ምን ማድረግ ይችላሉ?

እና ወጣቶች ያሉ የትምህርት

•
•

•

•

በመኖሪያ ቤት ወይም በኢኮኖሚ ችግር
ምክንያት ከዘመዶች ወይም ከጓደኞች ጋር ደባል
መሆን

ምንም እንኳን የትምህርት ቤት መዝገቦቻቸው
ወዲያውኑ ባይገኙም ቤት አልባነት ያጋጠማቸው
ልጆች እና ወጣቶች ትምህርት ቤት የመሄድ መብት
አላቸው።
የመኖሪያ ቤት እጦት ያጋጠማቸው ልጆች

ተማሪዎችን በቀድሞ ት/ቤታቸው ለማስቀጠል
ወላጆች መጓጓዣ እንዲያዘጋጁ መርዳት።

•

ተማሪዎችን በት/ቤት ቁርስ እና ምሳ
ፕሮግራሞችን ለማስመዝገብ መርዳት።

•

ስለ መኖሪያ ቤትዎ ሁኔታ ከት/ቤቱ ማህበራዊ

•

ወይም የትምህርት ቤት ነርስ ጋር ይነጋገሩ።
•

•

•

ልጅዎን ለማገዝ ስለሚገኙ አገልግሎቶች ይጠይቁ።

•

እርስዎ በሚኖሩበት አካባቢ ስለሚገኝ ትምህርት

•

የሚቻል ከሆነ ልጅዎን ትምህርት ቤት

•

•

የት/ቤት አቅርቦቶችን የት እንደሚያገኙ ይጠይቁ።

•

መዝገቦች ከልጅዎ የቀድሞ ትምህርት ቤት
እንዲዛወሩ ይጠይቁ።

•

የአርሊንግተን የህዝብ ት/ቤቶች የመኖሪያ ቤት
እጦት ላጋጠማቸው ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት

ተማሪዎች በት/ቤቶች መካከል የተቀላጠፈ ሽግግር
እንዲያደርጉ መርዳት።

•

የጤና እና የት/ቤት ማስረጃዎችን በማውጣት
ረገድ መርዳት።

ይዘው ይምጡ።

•

ቤተሰቦች የማኅበረሰብ ሀብቶችን እንዲያገኙ
ማገዝ።

ሲያስመዘግቡ የልደት የምስክር ወረቀት እና
የትምህርት ቤት እና የክትባት ማስረጃዎችን

የ APSን የተራዘመ ቀን እንዲያገኙ እገዛ
ማድረግ።

ቤት መረጃ ይፈልጉ።
•

እንደአስፈላጊነቱ የት/ቤት አቅርቦቶችን እና
ቁሳቁሶችን ለማቅረብ መርዳት።

ቤተሰብዎ ወይም ልጅዎ ሲንቀሳቀስ ት/ቤቱን
ያሳውቁ እና አዲሱን አድራሻ ይስጧቸው።

ለተማሪዎች ነፃ የተጨማሪ ትምህርት
አገልግሎቶች መስጠት።

ሰራተኛ፣ ርዕሰ-መምህር፣ አማካሪ፣ መምህር

በቂ አማራጭ ባለመኖሩ ምክንያት ሞቴሎች፣
ሆቴሎች ወይም የካምፕ ግቢዎች
መኪኖች፣ መናፈሻዎች፣ ሕዝባዊ ቦታዎች፣
አውቶቡስ ወይም ባቡር ጣቢያዎች ወይም
የተተዉ ህንፃዎች

ወላጆች ልጆችን ት/ቤት እንዲያስመዘገቡ
መርዳት።

Tየ McKinney-Vento የቤት አልባ እርዳታ ሕግ
በቋሚ መኖሪያ ቤት እጥረት ምክንያት
እንደሚከተሉት ባሉ በቂ ባልሆነ ወይም ጊዜያዊ
በሆነ ሁኔታ ለሚኖር ለማንኛውም ሰው የትምህርት
ቤት ምዝገባን ያረጋግጣል፡
የአደጋ ጊዜ መጠለያዎች ወይም የሽግግር
መኖሪያ ቤት

STEP ምን
•

መብቶች

•

PROJECT EXTRA

•

በ McKinney-Vento ሕግ ሥር የመኖሪያ ቤት
እጦት እያጋጠማቸው ያሉ ተማሪዎች ፍላጎቶችን
ለማሕበረሰቡ ለማስተማር መርዳት።

