اعالن اقدام قانونی
تاریخ اعالن

:

نام پرونده

:

شماره

:

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

كانتی

نام مددکار اجتماعی :
شماره

:

شماره تلفن

:

آدرس

:

)(ADDRESSEE

(گیرنده)

اگر سوالی دارید میتوانید آنرا از مددکار اجتماعیتان بپرسید.
دادرسی ايالتی :چنانچه فکر میکنید این اقدام قانونی اشتباه است ،میتوانید
تقاضای دادرسی نمایید .نحوه انجام این کار در پشت صفحه توضیح داده شده
است  .درصورتیکه قبل از انجام این اقدام قانونی ،تقاضای دادرسی نمایید،
ممکن است مستمری شما تغییری نکند.

از تاریخ __________ استان شما خواهش شما را در زمینه ی پرداخت برای

اقالم ذیل که برای فعالیت های تصویب شده ی شما الزم است ،قبول کرده است:
 رفاه از طریق کار

 فعالیت  Cal-Learnیا بدست آوردن کار

     قلم                                  مبلغ
________$
_____________________
________
_____________________
________
_____________________
________
_____________________
________
_____________________
________
_____________________
    مجموعه        ________$
استان ممکن است پرداختش را برای مصارف کار شما تا الی  ۱۲ماه بعد از آنکه

شما کمک اجتماعی را ترک نموده اید ادامه دهد ،اما شما باید وظیفه یی داشته باشید .فقط در
صورتی به شما پرداخت میکنیم تا وظیفه ی تان را از دست ندهید و پرداخت برای مصارف
کاری شما از کدام مدرک دیگری صورت گرفته نتواند.
پرداخت به شما از طریق یکی از نحوه های            بطور پیشکی به خود شما    
 پرداخته شده به فروشگاه
پرداخت دوباره به شما

 نحوه ی دیگری ،صورت خواهد
پرداخته شده به مدرسه

گرفت.


از تاریخ __________ استان شما خواهش شما را در زمینه ی پرداخت برای

اقالم ذیل رد نموده است.

پرداخت برای اقالم ذیل که شما خواهش کرده اید ،تصویب نگردیده است.
قلم
_________________
_________________

قلم
_________________
_________________

 رفاه از طریق کار         فعالیت  Cal-Learnو یا بدست آوردن کار
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

دالئل:


 برنامه ی رفاه از طریق کار
شما درفعالیت های
 Cal-Learn تصویب شده شامل نیستید.

پرداخت برای این مبلغ ضروری نیست ،زیرا که__________________ :

______________________________________________________


 رفاه از طریق کار
شما این اقالم را برای موارد ذیل نیاز ندارید:
  Cal-Learn ویا برای بدست آوردن کار  کار  _____________
زیرا که._________________________________________ :



دالیل دیگر.

شما میتوانید ،در صورتیکه فکر میکنید این اعالن درست نیست ،با مددگار اجتماعی رفاه از
طریق کار  Cal-Learn /خویش تماس تلفنی بگیرید.

دالئل:
این مصرف ضروری نیست ،زیرا که ________________________

_________________________________________.



 رفاه از طریق کار
شما به __________________ برای
 فعالیت   Cal-Learnیا بدست آوردن کار ،نیازی ندارید ،زیرا که:
_____________________________________________.
دالیل دیگر:

قوانین :این قوانین موضوعیت دارند .شما میتوانید آنها را در دفتر رفاه تان بررسی نمایید.
رهنمایی ها برای تطبیق  : CalWORKSماده های  VIIو .XII
ُکد رفاه و موسسات۱۱۳۲۲،۹   ،  ۱۱۳۲۳،۴  ، ۱۱۳۲۳،۳ :
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قوانین :این قوانین موضوعیت دارند .شما میتوانید آنها را در دفتر رفاه تان بررسی نمایید.
رهنمایی ها برای تطبیق  : CalWORKSماده های  VIIو .XII
ُکد رفاه و موسسات۱۱۳۲۲،۹   ،  ۱۱۳۲۳،۴  ، ۱۱۳۲۳،۳ :
NA 823 (Farsi) (8/00) REQUIRED - SUBSTITUTE PERMITTED

:vÖbOß¸ tºK§ p¥ È«d° Xß«uî¸œ È«d°
.bOMØ dÄ «¸ tÖd° s¥«

•

,Xß«uî¸œ ‹¸uÅ ¸œ .bOMØ váØ ÊU¢œuî Áb≤ËdÄ È«d° «¸ tÖd° s¥« XAÄ Ë uK§
.œdØ b≥«uî r≥«d≠ ÊU∑¥«d° «¸ tÖd° s¥« “« È« tªº≤ UL® Áb≤ËdÄ t° vÖbOß¸ ¸u±Q±

•

:b¥¸«œ ‰Uß¸« U¥Ë b¥d∂° d¥“ v≤UA≤ t° «¸ tÖd° s¥«

•

vÖbOß¸ tºK§ ¸œ UL® ‚uI•
vÖbOß¸ tºK§ p¥ È«d° tØ b¥¸«œ o• ,bO∑ºO≤ o≠«u± È¸«bAª° ‹U±«bÆ« “« p¥d≥ U° dÖ«
s¥« .bOMØ Xß«uî¸œ vÖbOß¸ tºK§ p¥ È«d° U¢ b¥¸«œ XÅd≠ “Ë¸ 90 jI≠ .bOMØ Xß«uî¸œ
U¥Ë œ«œ UL® t° «¸ tO±ö´« s¥« È¸«bAª° tØ œu® v± ŸËd® vª¥¸U¢ “« bF° “Ë¸ “« “Ë¸ 90
.œdØ ‰Uß¸«
«d§« UL® v¥«c¨ ÈU≥ sÄuØ Ë Medi-Cal,ÈbI≤ pLØ œ¸u± ¸œ v±«bÆ« tJM¥« “« q∂Æ dÖ«
:bOMØ Xß«uî¸œ vÖbOß¸ tºK§ p¥ È«d° œu®

U¥Ë
U¥uÖU≤ U¥Ë «uM®U≤ œ«d≠« U¥Ë 1-800-952-5253 :b¥dO~° ”UL¢ v≤Uπ± Á¸UL® U°
.1-800-952-8349 ,bMMØ v± ÁœUH∑ß« TDD “« tØ

•

dØ– ôU° ¸œ tØ v∑∞U¥« v≤Uπ± ÈU≥ Á¸UL® U° s∑≠dÖ ”UL¢ U° bO≤«u¢ v± :pLØ X≠U¥¸œ È«d°
v≤u≤UÆ œ«b±« t° ŸU§¸« È«d° U¥Ë Áb® UM®¬ vÖbOß¸ tºK§ œ¸u± ¸œ œuî ‚uI• “« b®
‚uI• U¥Ë v≤u≤UÆ œ«b±« d∑≠œ ¸œ v≤Uπ± v≤u≤UÆ pLØ bO≤«u∑° Xß« sJL± .bOMØ Xß«uî¸œ
.bOMØ X≠U¥¸œ œuî vK∫± ÁU≠¸

t° «¸ Èœd≠ U¥Ë XßËœ p¥ bO≤«u¢ v± ,b¥Ëd° vÖbOß¸ tºK§ t° v¥UNM¢ t° bO≥«uî vL≤ dÖ«
.b¥¸ËUO° Á«dL≥

vÖbOß¸ tºK§ È«d° Xß«uî¸œ

_____________________________ È¸«bAª° ÁU≠¸ Á¸«œ« Â«bÆ« œ¸u± ¸œ rK¥U±

:r®U° t∑®«œ vÖbOß¸ tºK§ p¥ d¥“ œ¸u± ¸œ

Medi-Cal !
v¥«c¨ ÈU≥ sÄuØ !
ÈbI≤ pLØ
_______________________________________ )œu® dØ–( d~¥œ
_____________________________________________

!
!

:XºM¥« gKO∞œ

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

.bOMØ t≠U{« tÖd° p¥ Ë Áœ“ X±ö´ «¸ UπM¥« ,b¥¸«œ “UO≤ Èd∑AO° ÈUC≠ t° dÖ« !
.bMØ r≥«d≠ r¥«d° b®U° t∑®«œ È« tM¥e≥ tJM¥« ÊËb° r§d∑± p¥ X∞Ëœ tØ Â¸«œ “UO≤ !
).bMØ tL§d¢ vÖbOß¸ tºK§ ¸œ UL® È«d° b≤«u¢ vL≤ XßËœ U¥Ë b≤ËUA¥uî p¥(
____________________________________ :s± g¥uÖ U¥Ë ÊU°“
b® nÆu∑± U¥Ë œdØ «bOÄ dOOG¢ ,b® œ¸ g¥U¥«e± tØ Èœd≠ rß«
sHK¢ Á¸UL®

b∞u¢ a¥¸U¢
ÊU°UOî v≤UA≤

dN®

X∞U¥«

v∑ºÄbØ

a¥¸U¢

¡UC±«

sHK¢ Á¸UL®

bMØ v± dÄ «¸ Âd≠ s¥« tØ Èœd≠ rß«

t° s± .bMØ vÖbM¥UL≤ s± ·d© “« vÖbOß¸ tºK§ ¸œ œu® v± dØ– d¥“ ¸œ tØ vBª® rK¥U± !
œËd° vÖbOß¸ tºK§ t° s± È«d° Ë ÁœdØ Áb≥UA± «¸ r¥U≥ Áb≤ËdÄ U¢ r≥œ v± ¸UO∑î« œd≠ s¥«
).bMØ tL§d¢ UL® È«d° b≤«u¢ vL≤ v∞Ë b®U° b≤ËUA¥uî U¥Ë XßËœ p¥ b≤«u¢ v± œd≠ s¥«(
sHK¢ Á¸UL®

rß«
ÊU°UOî v≤UA≤

dN®

X∞U¥«

v∑ºÄbØ

NA BACK 9 (Farsi) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5) REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED

t° UL® Medi-Cal U¥Ë ÈbI≤ pLØ ,bO∑º≥ vÖbOß¸ tºK§ dE∑ M± tJO¢b± ¸œ
.b≤U± b≥«uî vÆU° Ê«eO± ÊUL≥
UL® „œuØ “« X∂Æ«d± ‹U±bî Xß« sJL± ,bO∑º≥ vÖbOß¸ tºK§ dE∑M± tJO¢b± ¸œ
.bMJ≤ dOOG¢
d¢œË“ tØ Â«bØd≥ ,UL® t±UMO≥«uÖ ¸ËbÅ Á¸Ëœ ÊU¥UÄ U¢ U¥Ë vÖbOß¸ tºK§ ÊU±“ U¢
.œdØ bM≥«uª≤ ÈdOOG¢ UL® v¥«c¨ ÈU≥ sÄuØ ,bM®U°

•
•
•

pLØ v≠U{« ¸«bI±d≥ È«d° ,Xß« Áœu° U± U° o• tØ bMØ ¸UN™« vÖbOß¸ tºK§ rJ• dÖ«
È«d° .œu° bO≥«uî ¸UJ≥b° U± t° ÊUØœuØ “« X∂Æ«d± ‹U±bî U¥Ë v¥«c¨ ÈU≥ sÄuØ ,ÈbI≤
:bO≤e° pO¢ «¸ d¥“ œ¸u± ,vÖbOß¸ tºK§ “« q∂Æ U¥«e± ÊœdØ nÆu∑± Ë g≥UØ
ÊUØœuØ“« X∂Æ«d± ! «c¨ sÄuØ ! ÈbI≤ pLØ ! :bOMØ nÆu∑± U¥Ë Áœ«œ g≥UØ ,tK°
:bO∑º≥ d¥“ œ¸«u± È«d° vÖbOß¸ tºK§ dE∑M± tJO¢b± ¸œ
:¸UØ t° ÁU≠¸
.bOMØ XØd® U≥ ‰UG∑®« s¥« ¸œ tØ XºO≤ Â“ô
jßu¢ tØ v¥U≥ XO∞UF≠ È«d° Ë ‰UG∑®« È«d° „œuØ “« X∂Æ«d± È«d° v≥u§Ë Xß« sJL±
.bOMØ X≠U¥¸œ «¸ Áb® V¥uB¢ tO±ö´« s¥« “« q∂Æ È¸«bAª°
¸œ v∑• ,b® b≥«uî nÆu∑± d~¥œ v∑¥UL• ‹U±bî È«d° Xî«œdÄ tØ rO¥u~° UL® t° dÖ«
. œdØ bO≥«uª≤ X≠U¥¸œ Èd~¥œ Áu§Ë ,œuî ‰UG∑®« t° s∑≠¸ ‹¸uÅ
Ë ¸«bI± t° ,œdØ rO≥«uî Xî«œdÄ «¸ UL® d~¥œ v∑¥UL• ‹U±bî tØ rO¥u~° UL® t° dÖ«
.b® bM≥«uî Xî«œdÄ Áb® dØ– tO±ö´« s¥« ¸œ tØ vI¥d©
UL® “« È¸«bAª° tØ b¥Ëd° v∞UG∑®« t° v∑º¥U° ,v∑¥UL• ‹U±bî Ê¬ X≠U¥¸œ È«d° •
.bOMØ XØd® Ê¬ ¸œ t∑ß«uî
tØ v∑¥UL• ‹U±bî ¸«bI± ,bO∑º≥ vÖbOß¸ tºK§ rJ• dE∑M± tJO¢b± ¸œ dÖ« •
v± ,b≥ b° UL® t° «¸ XØ¸UA± ÊUJ±« U¢ XºO≤ v≠ UØ bMØ v± Xî«œdÄ È¸«bAª°
.b¥Ëd≤ ‰UG∑®« t° d~¥œ bO≤«u¢
Cal-Learn:

t±U≤d° ¸œ bO≤«u¢ vL≤ ,rOMØ v≤Uß¸ X±bî UL® t° rO≤«u¢ vL≤ tØ bO¥u~° U± t° dÖ«
.bOMØ XØd® Cal-Learn
Xî«œdÄ Áb® V¥uB¢ ‰UG∑®« p¥ È«d° Cal-Learn v∑¥UL• ‹U±bî È«d° jI≠
.œdØ rO≥«uî

•
•

d~¥œ ‹U´ö©«

X≠U¥¸œ “« Xß« sJL± tO±ö´« s¥« ¸œ Áb® dØ– Â«bÆ« :Medi-Cal Áb® Á¸«œ« X∂Æ«d± Õd© ÈUC´«
sJL± ,b¥¸«œ v∞«uß dÖ« .bMØ ÈdOÖuK§ UL® Áb® Á¸«œ« X∂Æ«d± v≤U±¸œ/v∑®«bN° Õd© “« ‹U±bî
.b¥dO~° ”UL¢ œuî v≤U±¸œ/v∑®«bN° Õd© X¥uC´ ‹U±bî U° bO®U° q¥U± Xß«
X¥UL• U¢ œdØ b≥«uî pLØ UL® t° ÊUØœuØ “« X¥UL• vK∫± ÊU±“Uß :vJ®eÄ U¥/Ë „œuØ X¥UL•
X¥UL• UL® È«d° d{U• ‰U• ¸œ dÖ« .bOMØ vL≤ X≠U¥¸œ ÈbI≤ pLØ dÖ« v∑• ,b¥dO~° tM¥e≥ ÊËb°
t±«œ« ¸UØ s¥« t° ,bMMØ nÆu∑± tØ bO¥u~≤ UN≤¬ t° v∂∑Ø ‹¸uÅ t° tJO≤U±“ U¢ ,bMMØ v± È¸Ë¬œdÖ
tØ t∑®cÖ Áb® È¸Ë¬ lL§ t§Ë v∞Ë œdØ bM≥«uî ‰Uß¸« UL® È«d° «¸ È¸U§ v∑¥UL• t§Ë .œ«œ bM≥«uî
.X∑®«œ bM≥«uî t~≤ «¸ bO∑º≥ ¸UJ≥b° È¸«bAª° t°
.œ«œ b≥«uî ¸«dÆ ÊU¢¸UO∑î« ¸œ «¸ v¢U´ö©« UL® ÁU≠¸ Á¸«œ« ,Xß«uî¸œ ‹¸uÅ ¸œ :Áœ«u≤Uî rOEM¢
v∑∞U¥« vÖbOß¸ ‹UºK§ gª° ,bOMØ Xß«uî¸œ vÖbOß¸ tºK§ p¥ È«d° dÖ« :vÖbOß¸ tºK§ Áb≤ËdÄ
œuî vÖbOß¸ tºK§ “« q∂Æ «¸ Áb≤ËdÄ s¥« b¥¸«œ o• UL® .œ«œ b≥«uî qOJA¢ Áb≤ËdÄ p¥ ÊU∑¥«d°
Èu´œ œ¸u± ¸œ È¸«bAª° v∂∑Ø l{u± “« È« tªº≤ ,vÖbOß¸ tºK§ “« q∂Æ “Ë¸ Ëœ qÆ«b• Ë bOMO∂°
‹U±bî Á¸«œ« Ë ÁU≠¸ Á¸«œ« t° «¸ UL® vÖbOß¸ tºK§ Áb≤ËdÄ Xß« sJL± X∞Ëœ .bOMØ X≠U¥¸œ «¸ œuî
.)10950 Ë 10850 ÈU≥ gª° W&I Êu≤UÆ( .b≥b° È“¸ËUAØ Ë v≤Uº≤« Ë v≤U±¸œ/v∑®«bN°
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