
هر تريد طرح أسئلة؟ سل الموظف المختص.

غير  جراء  الإ هذا  أن  تعتقد  كنت  إذا  الولية:  في  الستماع  جلسة 
في  انظر  الولية.  في  استماع  جلسة  عقد  طلب  يمكنك  صحيح، 
التي  المنافع  تتغير  إجراء ذلك. فقد ل  كيفية  لتعرف  الصفحة  ظهر 
اتخاذ  قبل  الولية  في  استماع  جلسة  عقد  طلبت  إذا  عليها  تحصل 

جراء. هذا الإ

تنتهي فترة توثيق CalFresh في _________________________.  .1

مقابلة مع مكتب  إتمام  أيًضا  التوثيق. وعليك  فترة  آخر شهر من  اعتباًرا من  يوًما  أقصاه 15  بذلك في موعد  تقديم طلب  انقطاع؛ فعليك  المنافع دون  الحصول على  أردت  إذا   .2
المقاطعة، وتقديم أي إثبات بالدخل، أو النفقات، أو أي معلومات أخرى قبل انتهاء فترة التوثيق المدرجة أعاله.

إذا كانت لديك فترة توثيق مدتها شهر واحد أو شهران، يرجى االتصال بالموظف المختص لمعرفة الموعد الالزم لتقديم الطلب.  .3

ستحصل على خطاب منفصل يحتوي على تاريخ المقابلة وتوقيتها. وعليه اتصل بالموظف المختص على الفور إذا لم تحصل على خطاب تحديد موعد المقابلة خالل 10 أيام من   .4
جراء المقابلة. شعار. وسيعلمك خطاب تحديد موعد المقابلة إذا ما كان سيجرى معك مقابلة هاتفية أم أنه سيكون عليك الحضور إلى المكتب الإ تسلم هذا االإ

قواعد مهمة
حال عدم تقديم الطلب بحلول يوم 15 من آخر شهر في فترة التوثيق، يرجى استكمال المقابلة، وتقديم أي إثبات بالدخل، أو النفقات، أو أي معلومات أخرى خالل 10 أيام من  •

جراء النهائي بشأن طلبك. إضافة إلى ذلك، قد ال تحصل إال على منافع جزئية للشهر االأول من فترة  تاريخ المقابلة، ويجوز أن يتطلب االأمر االنتظار حتى 30 يوًما قبل اتخاذ االإ
.)ES( التوثيق الجديدة. فإذا ما توقف حصولك على المنافع، فيمكنك الحصول على خدمة مستعجلة

إذا حصلت على خدمات برنامج كاليفورنيا لفرص العمل ورعاية الأطفال )CalWORKs(، وفشلت في استكمال إعادة تحديد خدمات برنامج CalWORKs، فلن تكون مؤهاًل للحصول   •
.CalFresh على المنافع المؤقتة لبرنامج

إذا كان لديك سبب منطقي لعدم إعادة التوثيق في الوقت المحدد له، فعليك إبالغ دائرة الخدمات الجتماعية بالمقاطعة. أما إذا كان لديك سبب منطقي للتأخير، فمن الممكن أن   •
تسترد المنافع المفقودة.

يحق لك الحصول على طلب من دائرة الخدمات الجتماعية بالمقاطعة في أي وقت، وكذلك الحصول على موافقة المقاطعة على طلبك. على أن يكون الطلب موقًعا وأن يحتوي   •
على االأقل على اسم وعنوان وتوقيع مقروء أو شاهد على التوقيع.

لكتروني،  يحق لك ولممثلك المفوض تقديم طلب CalFresh من خالل تقديم االستمارة إلى دائرة الخدمات االجتماعية بالمقاطعة سواء بصفة شخصية، أو عبر الفاكس، أو البريد االإ  •
نترنت، والموجود على الرابط: http://www.benefitscal.org. وتُحتسب الفترة الزمنية لتلقي  لكتروني عبر االإ لكترونية، أو من خالل ملء التطبيق االإ رسال االإ أو إحدى وسائل االإ
لكترونية، أو أي طلب يحتوي على توقيع  المنافع ابتداًءا من تاريخ تقديم الطلب إلى دائرة الخدمات االجتماعية بالمقاطعة. ويعتبر أي طلب موقع باستخدام تقنيات التوقيع االإ

بخط اليد، ثم أرسل بالفاكس أو بأي وسيلة إرسال إلكترونية أخرى مقبوالً.

أمامك 10 أيام لتقديم أي معلومات مطلوبة. يُرجى إبالغ الموظف المختص إذا ما احتجت أي مساعدة للحصول على هذه المعلومات.  •

STATE OF CALIFORNIA – HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

يوم/شهر/سنة

مقاطعة

CALFRESH إخطار انتهاء توثيق الحصول على منافع

• •

••

: خطار  تاريخ االإ
: اسم الحالة 
: رقم الحالة 
: اسم الموظف 
: رقم الموظف 
: رقم الهاتف 
: العنوان 
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 ،63-504.6 ،63-504.5 ،63-504.251 ،63-504.25 ،63-300.3 :CalFresh لبرنامج )MPP( جراءات  القواعد: تسري هذه القواعد ما يلي: قسم )أقسام( دليل السياسات واالإ
نترنت أو في مكتب الخدمات االجتماعية الذي تتبعه. 504.61-63؛ عنوان اللوائح التنظيمية الفيدرالية رقم CFR § 273.12 7. يمكنك مراجعتها عبر االإ



GEPG W∏Ñâ Y≤ó L∏ù°á S°ªÉ´ bÑπGJîÉP GELôGA HÉdæù°Ñá ’EYÉfá eÉd«álaC-ideMGCh
hserFlaCGCh QYÉjá  WØπ:

•      S°àÑ≤≈ GEYÉfà∂ GdªÉd«á GCh laC-ideMY∏≈ eÉ g» NÓ∫ aàôI G’fà¶ÉQ d©≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´.

•      bó Jù°àªô NóeÉä QYÉjá WØπ Y∏≈ eÉ g» NÓ∫ aàôI G’fà¶ÉQ d©≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´.

•      S°àÑ≤≈ GS°àë≤ÉbÉJ∂ eø hserFlaCY∏≈ eÉ g» Mà≈ Y≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´ GCh GEd≈ Gfà¡ÉA

eóI Gdàü°ój≥, GCj¡ªÉ LÉAGCh’.

GEPG cÉ¿ bôGQ L∏ù°á Gdù°ªÉ´ HÉCfæÉ Y∏≈ M≥, S°ƒ± Jµƒ¿ eójæÉ dæÉ HÉC… eÑ∏≠ GEV°Éa»

f≤ó… GCh eø GS°àë≤ÉbÉähserFlaCGCh NóeÉä QYÉjá WØπ

Mü°∏â Y∏«¡É. dµ» J£∏Ö eæÉ JîØ«†¢ GCh GEj≤É± eæÉa©∂ bÑπ Y≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´, GT°ô

GCOfÉ√.

f©º, jôL≈ JîØ«†¢ GCh GEj≤É±:   GEYÉfá GdªÉd«á  hserFlaC
QYÉjá WØπ

NÓ∫ aàôI Gfà¶ÉQ∑ d≤ôGQ L∏ù°á Gdù°ªÉ´:

eø G’Ef©ÉT¢ d∏©ªπ :

GCfâ Z«ô eôZªÉ Y∏≈ G’T°àôG∑ a» Gdæû°ÉWÉä.

bó Jù°à∏º Oa©Éä NóeÉä QYÉjá WØπ d∏©ªπ GCh dæû°ÉWÉä eƒGa≥ Y∏«¡É eø bÑπ GdµÉhfà» bÑπ

U°óhQ gòG G’ET°©ÉQ.

GEPG GCY∏ªæÉ∑ HÉC¿ NóeÉJ∂ Gdªù°ÉfóI G’CNôi S°ƒ± Jàƒb∞, dø Jëü°π Y∏≈ Gdªõjó eø Gdóa©Éä

Mà≈ GEPG PgÑâ GEd≈ fû°ÉWÉJ∂. 

GEPG GCY∏ªæÉ∑ HÉCfæÉ S°ƒ± fóa™ Yø NóeÉJ∂ Gdªù°ÉfóI G’CNôi, S°«àº Oa©¡É ha≤É d∏ªÑ∏≠

hGd£ôj≤á Gdà» PcôfÉgÉ a» gòG G’ET°©ÉQ.

•      d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ NóeÉä Gdªù°ÉfóI, Y∏«∂ GdògÉÜ d∏æû°É• Gdò… W∏Ñâ eæ∂ GdµÉhfà»

GdògÉÜ GEd«¬.

•      GEPG cÉ¿ eÑ∏≠ NóeÉä Gdªù°ÉfóI Gdò… Jóa©¬ d∂ GdµÉhfà» GCKæÉA Gfà¶ÉQ∑ d≤ôGQ L∏ù°á

Gdù°ªÉ´ Z«ô cÉa» d«à«í d∂ Gdªù°Égªá, jªµæ∂ Gdàƒb∞ Yø GdògÉÜ d∏æû°É•. 

nraeL-laC:
•      ’ jë≥ d∂ G’T°àôG∑ a» HôfÉeè nraeL-laCGEPG GCY∏ªæÉ∑ HÉCfæÉ ’ fù°à£«™ Jƒa«ô

Gdîóeá d∂.

•      S°ƒ± fóa™ Yø NóeÉä HôfÉeè nraeL-laCGdªù°ÉfóI a≤§ e≤ÉHπ fû°É• eƒGa≥ Y∏«¬.

     e©∏ƒeÉä GCNôi

GCY†°ÉA HôfÉeèlaC-ideMd∏ôYÉjá GdªƒL¡á:G’ELôGA GdªòcƒQ a» gòG G’ET°©ÉQ bó jƒb∞

Mü°ƒd∂ Y∏≈ GdôYÉjá Gdü°ë«á GdªƒL¡á.  bó äQjó G’Jü°É∫ HîóeÉä GCY†°ÉA HôfÉeè JÉCe«æ∂

Gdü°ë» GEPG cÉ¿ dój∂ GC… GCS°Ä∏á.
eù°ÉfóI WØπ h/ GCh eù°ÉfóI WÑ«á: hcÉdá eù°ÉfóI G’CWØÉ∫ Gdªë∏«á S°ƒ± Jù°ÉYó a» Jëü°«π

Gdªù°ÉfóI Mà≈ GEPG dº Jµø Jëü°π Y∏≈ GEYÉfá eÉd«á.  GEPG cÉfâ J≤ƒΩ Hàëü°«π Gdªù°ÉfóI d∂,

S°ƒ± JƒGU°π Pd∂ GE’ GEPG W∏Ñâ eæ¡É N£«É HÉdàƒb∞.  S°ƒ± JôS°π d∂ eÑ∏≠ Gdªù°ÉfóI Gdªëü°π

MÉd«É GEfªÉ S°àëàØß HÉdªÑÉd≠ Gdªù°àë≤á Gdà» Jº Jëü°«∏¡É hGdªójø H¡É d∏µÉhfà».  

Gdàî£«§ Gd©ÉF∏»: S°ƒ± jõhO∑ eµàÖ G’Ef©ÉT¢ HÉdª©∏ƒeÉä YæóeÉ J£∏Ñ¡É.

e∏∞ L∏ù°á Gdù°ªÉ´: GEPG W∏Ñâ Y≤ó L∏ù°á S°ªÉ´, S°ƒ± j≤ƒΩ aô´ L∏ù°á Gdù°ªÉ´ GdàÉH™

d∏ƒ’já  Hàë†°«ô e∏∞.  d∂ Gdë≥ a» eôGL©á gòG Gdª∏∞ bÑπ Y≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´ hGdëü°ƒ∫

Y∏≈ fù°îá Yø eƒb∞ GdµÉhfà» Gdªóh¿ Yø b†°«à∂ bÑπ jƒe«ø eø Y≤ó Gdé∏ù°á Y∏≈ G’Cbπ.

bó J≤ƒΩ Gdƒ’já HÉEY£ÉA e∏Ø∂ GEd≈ GEOGQI G’Ef©ÉT¢hhRGQI Gdü°ëá hGdîóeÉä G’Efù°Éf«á

hGdõQGYá G’Ceôjµ«á. )05901 dna 05801 snoitceS edoC I&W(.

M≤ƒb∂ d©≤ó L∏ù°á S°ªÉ´

d∂ Gdë≥ a» GC¿ J£∏Ö Y≤ó L∏ù°á S°ªÉ´ GEPG dº JƒGa≥ Y∏≈ GC… eø GELôGAGä

GdµÉhfà».dój∂ 09jƒeÉ a≤§ d£∏Ö Y≤ó L∏ù°á S°ªÉ´.HóGCä eóI Gd` 09jƒeÉ H©ó

GC¿ bÉeâ GdµÉhfà» HÉEY£ÉF∂ gòG G’ET°©ÉQ GCh GEQS°Éd¬ d∂ HÉdÑôjó.GEPG cÉ¿ dój∂

S°ÑÑÉk L«óGk d©óΩ Jªµæ∂ eø J≤ójº W∏Ñ∂ d©≤ó L∏ù°á S°ªÉ´ NÓ∫ 09jƒeÉk, bó

jàÉì d∂ J≤ójº W∏Ñ∂ QZªÉk Yø gòG. GEPG bóeâ S°ÑÑÉk L«óGk bó jªµø Jëójó eƒYó

d©≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´.

___________________________________

GEPG GMàéâ dªéÉ∫ GEV°Éa», GCT°ô gæÉ hGCV°∞ U°Øëá.

GCQjó GC¿ JõhOf» Gdƒ’já HªàôLº Hóh¿ Jëª«∏» GC… Jµ∏Øá. )’ jéƒR dü°ój≥ GCh bôjÖ

GC¿ jàôLº d∂ NÓ∫ L∏ù°á Gdù°ªÉ´(.  :

d¨à» hd¡éà» g» _______________________________________

d£∏Ö Y≤ó L∏ù°á S°ªÉ´:

•      bº Hàµª∏á gò√ Gdü°Øëá.

•      GYªπ fù°îá Yø hL¬ hX¡ô gò√ Gdü°Øëá dÓMàØÉ® H¡É a» S°éÓJ∂. GEPG W∏Ñø,

S°«≤ƒΩ GdªƒX∞ Gdªù°Äƒ∫ Yæ∂ H©ªπ fù°îá Yø gò√ Gdü°Øëá.

•      GCQS°π GCh Nò gò√ Gdü°Øëá GEd≈:

GCh

•      GJü°π HÉdôbº GdªéÉf»: ۳٥۲٥-۲٥۹-۰۰۸-۱ GCh d†°©ØÉA Gd∏Øß hGdù°ª™ Gdòjø

jù°à©ª∏ƒ¿ Gd¡ÉJ∞ Gdæü°», jªµæ¡º G’Jü°É∫ HÉdôbº ۹٤۳۸-۲٥۹-۸۰۰-۱.
d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ Gdªù°ÉYóI:jªµæ∂ W∏Ö G’EWÓ´ Y∏≈ M≤ƒb∂ HÉdæù°Ñá dé∏ù°á Gdù°ªÉ´ GCh

G’EMÉdá d∏ªù°ÉfóI Gd≤Éfƒf«á Y∏≈ GCQbÉΩ Gdƒ’já GdªéÉf«á GdªóQLá GCYÓ√. bó Jëü°π Y∏≈

eù°ÉYóI bÉfƒf«á eéÉf«á eø GdªµàÖ Gd≤Éfƒf» Gdªë∏» GCh aôj≥ M≤ƒ¥ G’Ef©ÉT¢.

GEPG cæâ ’ Jôjó GdògÉÜ dé∏ù°á Gdù°ªÉ´ HªØôO∑, jªµæ∂ GEM†°ÉQ U°ój≥ GCh GC… T°îü¢

GBNô e©∂.

W∏Ö Y≤ó L∏ù°á Gdù°ªÉ´

GCQjó Y≤ó L∏ù°á S°ªÉ´ Hù°ÑÖ GELôGA eø bÑπ GEOGQI G’Ef©ÉT¢ dµÉhfà»``````````````````````````````````````

jà©∏≥ H
l

ÉEYÉfÉJ» GdàÉd«á:

GEYÉfá eÉd«á          hserFlaClaC-ideM
ZÒ Pd∂ )GCPcô GCOfÉ√(         

a«ªÉ j∏» Gdù°ÑÖ _________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

GS°º Gdû°îü¢ Gdò… Qa†¢ J≤ójº GdªæÉa™ GEd«¬ GCh J¨««ôgÉ GCh GEj≤Éa¡É.

JÉQjï Gdƒ’OI Qbº Gd¡ÉJ∞

YæƒG¿ Gdû°ÉQ´

Gdªójæá Gdƒ’jáGdôeõ GdÑôjó…

Gdàƒb«™
GdàÉQjï

GS°º Gdû°îü¢ Gdò… bÉΩ Hàµª∏á gòG GdæªƒPê Qbº Gd¡ÉJ∞

G’S°º

Gd©æƒG¿

GdªójæáGdôeõ GdÑôjó… Gdƒ’já

Qbº Gd¡ÉJ∞

GCQjó GC¿ Áã∏æ» Gdû°îü¢ GdƒGQO GS°ª¬ GCOfÉ√ ‘ L∏ù°á Gdù°ªÉ´ gò√.GCeæí GCPÊ d¡òG

Gdû°îü¢ ŸôGL©á S°éÓJ» GCh dàªã«∏» ‘ G’LàªÉ´. )Áµø GB¿ jµƒ¿ gòG Gdû°îü¢ U°ój≥

GCh bôjÖ dµæ¬ ’ jù°à£«™ GdÎLªá d∂.(
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