
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सवामवाजिक 
आ्श्यकतवाकवा संसवाधिनहरू

यहाँ तपाईं र तपाईंको पररवारलाई मद्दत गर्न सक्ने  कने ही खाद्य, हाउजिङ, उपयोजगता र यातायातका संसाधरहरू छर्!
 कोजिड १९ (COVID-19) सँग सम्बन्धित संसवाधिनहरू

•   CAP4Kids वनेबसाइटलने हाउजिङ, खाद्य, बनेरोिगारी र 
थप कुराहरूमा मद्दत गर्न कोजिड १९ (COVID-19) 
संसाधरहरू अद्यावजधक गरनेको छ!  
CAP4Kids.org/Columbus/coronavirus

तपवाईंलवाई िर्खरै मद्दत आ्श्यक हँदवाकवा संसवाधिनहरू
•   यदि हालैका घर्बवारब्बहीन (रात जबताउर कुरने सुरजषित ठाउँ 

रिएका) -(614) 274-7000। अजतररक्त घरबारजवहीरताको 
िोजखम छ िरने - 2-1-1 मा डायल गरु्नहोस्

अ््य सम्यहरूमवा मद्दत गनने संसवाधिनहरू

•    CAP4Kids वनेबसाइटमा िारुहोस्, आफरो िाषा चयर 
गरु्नहोस् र मद्दतका लाजग “हाउजिङ”, “खारा”, “यातायात” 
वा “उपयोजगताहरू” खोजरुहोस्।  
CAP4Kids.org/Columbus

•   खाद्य र सवास्थय सयाहार िसता लािहरू व्यवजसथत गर्न वा 
लागू गर्न Ohio लवाि प्रणवाली मा समपक्न  गरु्नहोस्। Benefits.
Ohio.gov मा िारुहोस् वा (844) 640-OHIO (6446) वा 
(614) 233-2000 मा फोर गरु्नहोस्  

•   आफरो जबमा प्रिायकलाई फोर गरु्नहोस्, िसलने तपाईंलाई 
अपोइनटमनेनटहरूमा िार र तयहाँबाट आउरमा मद्दत गरु्नहुनछ  

फ््यवाङ्कजलन कवाउण्ी ्वा ओहवा्योि्दवा ्बवाहहरकवा संसवाधिनहरू

• आजफर सथारीय ओहायो रोिगार तथा पररवार सनेवा जविाग 
Ohio Department of Jobs and Family Services) को 
काया्नलय फने ला पारु्नहोस् ।
 jfs.ohio.gov वा अनय राजयहरूका लाजग, usa.gov/benefits

मद्दतको लवाबग तपवाईंसँग जलङ्क हन सक्ने  अ््य सवामुदवाब्यक एिे्सीहरू

Muslim Family Services of Ohio  
(ओहवा्यो मुससलम पवारर्वाररक से्वा) 
(614) 470-2848  |  help@mfsohio.org 
Ohio Hispanic Coalition (ओहवा्यो हहसपवाबनक सहममलन) 
(614) 840-9934 
इथोबप्यन ते्वाहनेदो सवामवाजिक से्वाहरू  
(Ethiopian Tewahedo Social Services (ETSS)) 
(614) 252-5362  |  info@ethiotss.org

W193260  |  अजप्रल 2020 संशोजधत गररएको  

तपवाईंसँग अ््य जिज्वासवा ्वा सरोकवारहरू छन ्िने, कृप्यवा आफनो स्वास्थ्य स्यवाहवार ्ोलीलवाई सोध्ुहोस ्।

•   उप्योबगतवा(गयास, इलनेजट्रिक, पारी) र ्यवातवा्यवात - 2-1-1 मा 
डायल गरु्नहोस्  

•   HandsOn Central Ohio िरनेको जर:शुलक कल सनेवा हो 
िसलने माजरसहरूलाई संसाधरहरू फने ला पार्न मद्दत गि्नछ। 
हप्ाको सातै दिर HandsOnCentralOhio.org मा िारुहोस् 
वा 2-1-1 24- समयमा डायल गरु्नहोस्

•    संसाधरहरू फने ला पार्न तपाईंको सथारीय ्युनवाइ न्ेड ् ेमा समपक्न  
गरु्नहोस्। UnitedWay.org/find-your-united-way। 

•    संसाधरहरू फने ला पार्न आफरो सथारीय 2-1-1 संसथालाई फोर 
गरु्नहोस्। 211.org

कोलम्बसको िु्वानी नेपवाली समुदवा्य  
(Bhutanese Nepali Community of Columbus (BNCC)) 
(614) 396-8965 
एमस्यवाली अमेररकी सवामुदवाब्यक से्वाहरू  
(Asian American Community Services (AACS)) 
(614) 220-4023 
ओहवा्यो सोमवाली सवामुदवाब्यक एसोमसएसन  
(Somali Community Association of Ohio) 
(614) 262-4068

•   कसरी तयार पारने वा तपाईंको पररवारलाई सुरजषित गरने वा तपाईं 
जबरामी िएको महसुस गरु्नहुनछ िरने कने  गरने िन्ने िसता प्रश्नहरूको 
िवाफ दिरका लाजग, Coronavirus.gov or  
Coronavirus.Ohio.gov मा िारुहोस्।

•     आपतकवालीन रवाद्वान्न- (614) 341-2282 (सोमबारिनेजख 
शुक्रबारसमम; जबहार 8 बिनेिनेजख दिउँसोको 4 बिनेसमम),  
(614) 702-7772 मा “खारा” िरी सनिनेश पठाउरुहोस् वा 
2-1-1 मा डायल गरु्नहोस्  

तपवाईंको ्बच्वालवाई असपतवाल आ्श्यक हँदवा, स्बैकुरवा महत््पूण्ख ह्छन्।


