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إخطار 
فقد األهلية اإلدارية

األسئلة؟ اسأل الموظف الخاص بك. )المرسل إليه(

جلسة  في  األهلية  فقد  إجراء  استئناف  يمكنك  ال  الرسمية:  االستماع  جلسة 
االستماع الرسمية. إذا كنت تعتقد أن الكمية الجديدة من منافع كوبونات الطعام 
)CalFresh( التي يحصل عليها أفراد أسرتك اآلخرين خاطئة، يمكنك طلب 
ولن  ذلك.  بكيفية  يخبرك  الصفحة  هذه  من  الخلفي  الجزء  استماع.  جلسة  عقد 

تتغير الكمية الجديدة غالًبا ما لم يتقرر تغييرها في جلسة االستماع.

إجراء فقد األهلية
أدى اإلجراء التالي إلى استبعادك من الحصول على برنامج كوبونات الطعام:

وجد قرار جلسة االستماع الرسمية أنك قمت بارتكاب انتهاك متعمد للبرنامج.  ■
وجد قرار المحكمة أنك قمت بارتكاب انتهاك متعمد للبرنامج.  ■

لقد قمت بتوقيع اتفاقية الموافقة على فقد األهلية في_____________________.  ■
لقد قمت بتوقيع التنازل عن جلسة استماع فقد األهلية اإلدارية في                         .  ■

لقد تم إقصاؤك من برنامج الحصول على كوبونات الطعام في                             .  ■

إليك. وإذا وجد قرار جلسة االستماع أنك  الوارد باألعلى أو تقديمها  تم إرسال نسخة من اإلجراء 
قمت بانتهاك متعمد للبرنامج، يجوز للدولة أو الحكومة الفيدرالية محاكمتك في المحكمة.

عقوبة فقد األهلية
الدائم  األهلية  وفقد  للثانية،  شهًرا  األولى، و24  للمخالفة  شهًرا  إلى 12  األهلية  فقد  عقوبات  تصل 

للثالثة. هناك عقوبات منفصلة إذا قمت بخرق هذه القواعد:
إذا ثبتت إدانتك في أية محكمة من المحاكم بأنك تقوم باالتجار بمنافع كوبونات الطعام مقابل   •

األسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، فسيتم إقصاؤك لألبد تبًعا ألول انتهاك تقوم به.
للرقابة،  الخاضعة  المواد  الطعام مقابل  بمنافع كوبونات  باالتجار  تقوم  بأنك  إدانتك  ثبتت  إذا   •
للمرة  باالنتهاك  قيامك  به ولألبد عند  تقوم  انتهاك  تبًعا ألول  لمدة 24 شهًرا  فسيتم إقصاؤك 

الثانية.
إذا ثبتت إدانتك بأنك تقوم باالتجار بمنافع الطعام أو بيعها بقيمة 500 دوالر أو أكثر، فسيتم   •

إقصاؤك لألبد.
أو  هوية  بطاقة  قدمت  وقد  ذاته  الوقت  في  اشتراك  من طلب  أكثر  بملء  قمت  أنك  تبين  إذا   •

معلومات إقامة خطأ، فسيتم إقصاؤك لمدة عشر سنوات.

هذا هو االنتهاك_____________________ الخاص بك، والذي يعني:

ال يمكنك الحصول على منافع كوبونات الطعام لمدة___________شهًرا، بدًءا    ■ 
من ________________إلى_________________.

لقد تم إقصاؤك من برنامج الحصول على كوبونات الطعام بشكل دائم، اعتباًرا    ■
من_________________.

إخطار إلى أفراد أسرتك اآلخرين
نظًرا لفقد________________________ األهلية من برنامج كوبونات الطعام:  ■ 

ستتغير كوبونات الطعام الخاصة بكم من ____________دوالر إلى  ■   
______________________دوالر اعتباًرا من ____________________.
فسيكون حصولك  التغييرات،  أحد  عن  باإلبالغ  قمت  ألنك  نظًرا  ولكن   ■    
على كوبونات الطعام الخاصة بك مختلًفا. يوضح إخطار التغيير المرفق 

الكمية التي ستحصل عليها.
من________________.   اعتباًرا  الطعام  كوبونات  على  حصولكم  سيتوقف   ■  
التقديم عند  فقد األهلية هذا، يعد دخلك مرتفًعا جًدا. ويحق لك إعادة  وكنتيجة لوضع 

انتهاء فترة فقد األهلية أو عند تغير الظروف.
منافع  تتغير  قد  وقت.  أي  في  التقديم  إعادة  لك  ويحق  بك.  الخاصة  التصديق  فترة  انتهت   ■
أهلية  فقد   ______________________ ألن  نظًرا  تتلقاها  التي  الطعام  كوبونات 

الحصول على كوبونات الطعام.
التعليقات:  

:

:

:

:

:

:

:

تاريخ اإلشعار
الحالة

    االسم

    الرقم
الموظف
    االسم

    الرقم
    

    الهاتف
  

    العنوان

 القواعد: تسري هذه القواعد. يمكنك مراجعتها في مكتب الرعاية الخاص بك: 
MPP Sections 20-300.221)c(, 20-300.3, 22-003.11, 63-804.1, 63-805.1.

)الموقع(

إنهاء وضع فقد األهلية
إذا لم تكن مؤهاًل لمدة 12 أو 24 شهًرا وال تزال تعيش مع نفس األسرة التي تتلقى كوبونات الطعام،   •
المدرج  االنتهاء  تاريخ  يلي  الذي  الشهر  من  تلقائًيا  الطعام  كوبونات  على  الحصول  بدء  يمكنك 

باألعلى. وإذا لم يحدث ذلك، فعليك االتصال بالموظف الخاص بك أو إرجاع االستمارة المرفقة.
إذا كنت تعيش مع أسرة جديدة تتلقى كوبونات الطعام، فعليك طلب االنضمام إلى األسرة عقب   •
تاريخ االنتهاء المدرج باألعلى. يحق لك أنت أو الممثل المخول من قبلك تقديم طلب للحصول 

على كوبونات طعام عن طريق إعادة االستمارة إلى قسم الرعاية بالمقاطعة إما شخصًيا أو 
بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو من خالل وسائل اإلرسال اإللكترونية أو من 

 خالل التقديم اإللكتروني عبر االنترنت على الموقع التالي: 
http/www.benefitscal.org/BenefitsPortal/landing.html

إذا لم تكن تعيش في بيت يحصل على كوبونات طعام في نهاية فترة فقد األهلية، فعليك إعادة   •
تقديم طلب للحصول على كوبونات الطعام. يحق لك أنت أو الممثل المخول من قبلك تقديم 

طلب للحصول على كوبونات طعام عن طريق إعادة االستمارة إلى قسم الرعاية بالمقاطعة إما 
شخصًيا أو بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو من خالل وسائل اإلرسال 

 اإللكترونية أو من خالل التقديم اإللكتروني عبر االنترنت على الموقع التالي:
.http/www.benefitscal.org/BenefitsPortal/landing.html

يمكنك إعادة االستمارة الموجودة في الصفحة التالية لطلب استعادة كوبونات الطعام الخاصة   •
بك.

إذا لم تكن مؤهاًل بشكل دائم من برنامج كوبونات الطعام، فال يمكنك استعادة كوبونات الطعام   •
الخاصة بك.
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GEPG GCY∏ªæÉ∑ HÉCfæÉ S°ƒ± fóa™ Yø NóeÉJ∂ Gdªù°ÉfóI G’CNôi, S°«àº Oa©¡É ha≤É d∏ªÑ∏≠
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