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ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՈՃԻՐՆԵՐ 
 
 

Երկրորդ կարգի ոճիրները կ'ընդգրկեն. 
 

• Վայրաք կամ ծանր ոճիր, ինչպէս որ սահմանուած է Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) 667.5(c) 
յօդուածի մէջ և Քրէական Օրէնսգիրքի (PC)1192.7(c) յօդուածի, 

• Ոճրային յարձակում, որուն համար անձ մը պէտք է նկատուի սեռային յարձակում կատարող 
ըստ Քրէական Օրէնսգիրքի (PC)C 290(c) յօդուածի և  

• Հանրային ծառայութիւններու ծրագիրի մը դէմ ոճրային յարձակում, ինչպէս որ սահմանուած է 
W&IC 10980(c)(2) և (g)(2) յօդուծներուն մէջ: 

 

(Ծանօթ. Վերը բերուած ցանկը այդքանով չի սպառիր. ուրիշ ոճիրներ ալ կրնան իյնալ Երկրորդ 
կարգի ոճիրի ծիրէն ներս): 
 

Եթէ դուք դատապարտուած էք ԿԱՄ բանտարկուած Երկրորդ կարգի ոճիրի մը համար ԱՆՑԵԱԼ 10 
ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ, ապա դուք իրաւասու ՉԷՔ անդամագրուելու իբրեւ IHSS-ի 
մատակարար, կամ IHSS ծրագիրին աջակից ծառայութիւններ տալու դիմաց դրամ ստանալու: Բայց 
եւ այնպէս, եթէ քաունթին/Հանրային Իշխանութիւնը/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութիւն մը սահմանէ, 
որ Երկրորդ կարգի ոճիրի մէջ դատապարտութեան հիման վրայ իրաւասու չէք, դուք ԿՐՆԱՔ 
իրաւասու ըլլալ անդամագրուելու իբրեւ IHSS-ի մատակարար, եթէ հետեւեալ պայմաններէն մէկը 
գործադրուի/տեղի ունենայ: 
 

• Դուք լեցուցեր էք Վերանայման Խնդրանքի ձեւ (Appeal Request form, SOC 856) Մատակակարի 
Անդամագրութեան Վերանայման Միաւորին (Provider Enrollment Appeals Unit, PEAU) և 
Անդամագրութեան Վերանայման Միաւորը (PEAU) շրջէ քաունթիին/Հանրային 
Իշխանութեան/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութեան որոշումը, որ կը ժխտէ IHSS-ի մատակարար 
ըլլալու ձեր իրաւասութիւնը, 
 

• Դուք վերականգնումի վկայականի տիրացած էք կամ ձեր դատապարտութիւնը հանուած է ձեր 
թղթածրարէն՝ ըստ Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) 1203.4 յօդուծի, 

 

• Բայց և այնպէս Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) 1203.4 յօդուծը չի կիրարկուիր որոշ ոճիրներու, 
հետեւաբար Երկրորդ կարգի ոճիրի հետ կապուծ վարը նշուած դատուածութիւնը ձեզի 
չ'արտօներ անդամագրուելու իբրեւ IHSS-ի մատակարար: 
 Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) յօդուծ 286(c) Երեխայի յետային չարաշահում, որ 14 

տարեկանէն փոքր է և յանցագործէն 10 տարիէն աւելի պզտիկ է 
 Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) յօդուծ 288 երեխայի հետ Վաւաշօտ կամ հեշտօտ 

վարուեցողութիւններ  
 Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) յօդուծ 288a(c) երեխայի Բերնէն զուգաւորում 
 Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) յօդուծ 288.5 երեխայի շարունակական չարաշահում 
 Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) յօդուծ 289(j) 14 տարեկանէն փոքր, յանցագործէն 10 տարիէն 

աւելի պզտիկ երեխայի մէջ Սեռային մուտք 
 

• Ձեր IHSS-ի ստացողը անհատական զանցառում կը խնդրէ ձեզի գործի առնելու համար կամ 
 

• Դուք կը դիմէք եւ կը ստանաք ընդհանուր բացառութեան իրաւունք Գալիֆորնիոյ Հանրային 
Ծառայութիւններու Բաժանմունքէն (California Department of Social Services, CDSS), Համայնքային 
Խնամքի Արտօնագրման Բաժանմունքէն, Խնամատարի Քրէական Անցեալը Ստուգող 
Գրասենեակին (Caregiver Background Check Bureau, CBCB) կողմէն: 

 
 



California Department of Social Services 2 IHSS Provider Orientation 
  (2/6/12) – Armenian 

Վարը նկարագրուած են զանազան ձեւեր, որով կրնաք IHSS-ի մատակարար ըլլալու լիազօրութիւն 
ձէռք բերել, հակառակ Երկրորդ կարգի ոճիրի հետ կապուծ դատապարտութեան: 
  
 

վէրանայման Խնդրանք 
 

Եթէ դուք հաւատացած էք, որ քաունթին/Հանրային Իշխանութիւնը/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութիւն 
մը սխալմամբ ձեր իրաւասութիւնը մերժած է, դուք իրաւունք ունիք Մատակակարի 
Անդամագրութեան Վերանայման Միաւորին (PEAU) հետ Վերանայման Խնդրանքի ձեւ (SOC 856) 
լեցնել եւ Վերանայման Խնդրանքի ձեւը փոստով ղրկել հետեւեալ հասցէին.  
 

California Department of Social Services 
Policy and Litigation Branch 

Provider Enrollment Appeals Unit, MS 9-9-04 
P.O. Box 944243 

Sacramento, CA 94244-2430 
 

Մատակակարի Անդամագրութեան Վերանայման Միաւորին (PEAU) Վերանայման խնդրանք պէտք 
է յղուի քաունթիին/Հանրային Իշխանութեան/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութեան կողմէ մերժումի 
ծանուցագիրի թուականէն 60 օրուան ընթացքին: 
 

Եթէ որեւէ հարցում ունիք վերանայման գործընթացի վերաբերեալ, նաեւ կրնաք կապուիլ 
Մատակակարի Անդամագրութեան Վերանայման Միաւորին (PEAU) հետ հեռաձայնելով (916) 556-
1156 թիւին: 
 
 

Վերականգնումի Վկայական կամ Դատապարտուածութեան Հանում 
 

Եթէ դուք դատապարտուած էք Երկրորդ կարգի ոճիրով և ձէռք բերած էք վերականգնումի վկայական 
(ըստ Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) 3-րդ մասի 6-րդ վերնագիրի, [4852.01 բաժինով սկսող] Գլուխ 3.5-ի) 
կամ ըստ Քրէական Օրէնսգիրքի (PC) յօդուած 1203.4-ի ձեր դէմ եղած տեղեկութիւնը կամ 
մեղադրանքը արձակուած է, դուք իրաւասու էք անդամագրուելու իբրեւ մատակարար, եթէ 
մատակարարի անդամագրութեան մնացեալ բոլոր պահանջները բաւարարուած են: 
 
 

Իրաւաթողում (արձակում) 
 

Եթէ գտնեն, որ դուք IHSS-ի մատակարար ըլլալու իրաւասու չէք Երկրորդ կարգի ոճիրի 
դատապարտութեան(ներու) հիման վրայ, բայց այլապէս կը բաւարարէք մատակարարի 
անդամագրութեան պահանջները, ձեզի կրնան արտօնել, որ ծառայութիւններ մատակարարէք որոշ 
IHSS ստացողի(ներու), եթէ տուեալ IHSS ստացողը(ները) կ'ընտրէ աշխատանքի առնել ձեզի 
հակառակ ձեր քրէական դատապարտութեան(թիւններուն) և քաունթիին/Հանրային 
Իշխանութեան/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութեան անհատական իրաւաթողումի (արձակման) 
դիմում կը ներկայացնէ: 
 

Քաունթին/Հանրային Իշխանութիւնը/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութիւնը ստացողին(ներուն) 
լիազօրուած չըլլալու ծանուցագիրին հետ ներփակ՝ ձեզի կը ղրկեն IHSS-ի ստացողի Մատակարարի 
Իրաւաթողման (արձակման) Դիմումի (IHSS Recipient Request for Provider Waiver form, SOC 862) ձեւը 
IHSS-ի մատակարար ըլլալու անիրաւասու դարձնող յատուկ դատապարտութեան(ներուն) 
վերաբերեալ տեղեկութիւններուն հետ միասին: 
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Նահանգային օրէնքով Քաունթին/Հանրային Իշխանութիւնը/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութիւնը 
միայն լիազօրուած են ձեր Առաջին և Երկրորդ կարգի ոճիրներու դատապարտութիւնները 
յայտնելու: 
 

Եթէ, իրաւասու չըլլալու ծանուցագիրը վերանայելէ ետք, ձեր ստացողը(ները) տակաւին կը 
փափագին ձեզի գործի առնել իբրեւ իրենց մատակարարը, հակառակ ձեր քրէական 
դատապարտութեան, ստացողը(ները) (կամ անոր լիազօր ներկայացուցիչը) պէտք է լրացնեն եւ 
ստորագրեն SOC 862-ը և վերադարձնեն զայն Քաունթիին/Հանրային Իշխանութեան/Ոչ շահութաբեր 
Ընկերակցութեան անձնամբ կամ փոստով՝ իրաւասու չըլլալու ծանուցագիրին թուականէն միչեւ 
տասը օրուան ընթացքին: Ստորագրելով SOC 862-ը ստացող(ներ)ը կը կրեն ձեզի գործի առնելու 
պատասխանատւութիւնը և կը համաձայնին Նահանգը, Քաունթին/Հանրային Իշխանութիւնը/Ոչ 
շահութաբեր Ընկերակցութիւնը ազատ կացուցանելու անհատական իրաւաթողումը շնորհելու 
հետեւանքով յառաջացող պատասանատւութենէն: Հաճիք նշեցէք, եթէ դուք ստացողի լիազօր 
ներկայաուցիչն էք, դուք չէք կրնար իրաւաթողումը ստորագրել անոր կողմէ: Դուք ստացողին 
անունով իրաւաթողումը ստորագրելու իրաւունք կ'ունենաք, եթէ դուք անչափահաս ստացողի ծնողն 
էք, խնամակալն էք կամ անչափահաս ստացողի վրայ իրաւական հսկողութիւն ունիք կամ 
պահապանն էք կամ չափահաս ստացողի արձանագրուած տնային բնակութեան ընկերակիցն էք: 
Այնպսի պարագաներու, երբ դուք չէք կրնար ստացողին անունով ստորագրել իրաւաթողումը, 
իրաւաթողումը պէտք է ստորագրուի ստացողին կողմէ կամ (եթէ ատիկա հնարաւոր չէ) երրորդ անձ 
մը պէտք է նշանակուի իբրեւ լիազօր ներկայացուցիչ՝ իրաւաթողումը ստորագրելու նպատակով: 
 

Միայն երբ իրաւաթողումը ստորագրուի ստացողին(ներուն) կողմէ և ընդունուի 
Քաունթիին/Հանրային Իշխանութեան/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութեան կողմէ դուք արտօնութիւն 
կ'ունենաք IHSS-ի ծառայութիւններ մատակարարել այն ստացողին(ներուն), որոնք խնդրած էին 
իրաւաթողումը: Դուք կրնաք ծառայութիւններ մատակարարել ուրիշ ստացողներու, եթէ ձեզի գործի 
առնել ցանկացող իւրաքանչիւր ստացող իրաւաթողութեան առանձին դիմում կը ներկայացնէ 
Քաունթիին/Հանրային Իշխանութեան/Ոչ շահութաբեր Ընկերակցութեան: Իրաւաթողումը 
վաւերական է, միայն իրաւաթողութեան(ներուն) մէջ նշուած դատապարտութեան(ներուն) համար:  
 
 

Ընդհանուր Բացառութեան Դիմում 
 

Եթէ գտնեն, որ դուք իրաւասու չէք անդամագրուելու իբրեւ IHSS-ի մատակարար հիմնուելով 
Երկրորդ կարգի բացառուող ոճիրի դատապարտութեան վրայ, սակայն կը փափագիք 
մատակարարներու ցանկին մէջ գրուիլ կամ ծառայութիւններ մատակարարել ստացողի մը, որ 
անհատական իրաւաթողում չէ խնդրած, դուք կրնաք զրկուած ըլլալնուդ համար Ընդհանուր 
Բացառութեան դիմել:  
 

Եթէ ընտրէք ենդհանուր Բացառութեան դիմել, դուք պէտք է մերժումի ծանուցագիրին թուականէն 
քառասուն հինգ (45) օրացուցային օրուան ընթացքին SOC 863-ի վրայ նշուած պահանջուած 
տեղեկութիւններուն հետ Ընդհանուր Բացառութեան (SOC 863) ձեւ գրանցէք: 
 

Պահանջուած փաստաթուղթերուն հետ SOC 863-ը փոստով ղրկեցէք հետեւեալ հասցէին. 
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