مقاطعة
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إخطار بإجراء
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هل لديك أية أسئلة؟ اسأل الموظف المسؤول عن حالتك.

 جلسة االستماع الرسمية :إذا كنت تعتقد أن هذا اإلج راء
خطأ ،يمكنك طلب عقد جلسة استماع رسمية .ال يجوز
تغيير المزايا الخاصة بك إذا طلبت انعقاد جلسة استماع
بالوالية قبل اتخاذ هذا اإلج راء .إذا اختلفت مع المقاطعة،
أو إذا لم يرد عليك الموظف المسؤول عن حالتك ،فال
تنتظر واطلب عقد جلسة استماع .حيث يجب أن تطلب
جلسة االستماع في غضون عدد محدد من األيام .انظر
خلف هذا اإلخطار لمعرفة المزيد من المعلومات ومعرفة
كيفية طلب جلسة استماع.
كيف تقوم بوقف تخفيض اإلعانات النقدية ألسرتك

 ،توضح سجالتنا أنك لم تقم بما يلي:
توقيع خطة "االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى العمل" في
في
المساهمة في
بسبب
التقدم في نشاط
الموافقة على وظيفة في
اإلبقاء على وظيفتك في
المحافظة على نفس القدر من األرباح.

.
.
.
.
.

إننا بحاجة للتحدث معك
للحفاظ على اإلعانات النقدية ألسرتك من التخفيض ،يجب أن نتحدث معك بشأن هذه المشكلة .تم تحديد مقابلة
 .إذا كنت ترغب في وسيلة
 ،في
 ،في الساعة
لك في يوم
نقل أو رعاية لطفل لتتمكن من الذهاب إلى هذا االجتماع ،فاتصل بموظف خطة "االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى
العمل" على رقم الهاتف المدرج أدناه.
اسم موظف برنامج "االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى العمل":
رقم الهاتف:
إذا لم تتمكن من الذهاب إلى هذا االجتماع ،يجب أن تتصل بالموظف الخاص بك لتحديد موعد جديد .ما لم يكن
لديك سبب وجيه ،فال يمكنك تغيير هذا االجتماع إال مرة واحدة .يمكنك أيضً ا االتصال بالموظف الخاص بك للتحدث
بشأن المشكلة بدالً من الذهب إلى االجتماع .ويجب أن تتصل بالموظف الخاص بك لتحديد موعد جديد لالجتماع ،أو
للتحدث بشأن مشكلتك هاتفيًا ،عن طريق
.
عندما تتحدث إلى الموظف الخاص بك ،ستُسأل إذا كان لديك سبب وجيه ("مبرر") لعدم القيام بما طلبنا منك القيام
به .إذا تأكدنا أن لديك سببًا وجي ًها لذلك ،فلن يتم تخفيض اإلعانة النقدية ألسرتك بسبب هذه المشكلة .بعض األمثلة
على األسباب الوجيهة هي عدم وجود رعاية للطفل أو عدم وجود وسيلة انتقال .لمعرفة األسباب الوجيهة األخرى،
اطلع على نموذج "طلب لتحديد سبب وجيه" ال ُمرسل مع هذا اإلخطار.

إلى $
 ،سيتم تخفيض إعانات أسرتك النقدية من مبلغ $
اعتباً ًرا من
كما هو مبين في الصفحة التالية ،إال إذا وضحت لنا أن لديك سب ًبا وجي ًها لعدم القيام بما طلبنا منك القيام به .إذا لم
يكن لديك سبب وجيه ،يمكنك الموافقة على خطة امتثال للحفاظ على اإلعانات النقدية ألسرتك من التخفيض .إذا
لم توافق على خطة امتثال ،فلن تحصل على إخطار آخر قبل تخفيض اإلعانات النقدية ألسرتك.
اطلع على الصفحة التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية رصدنا للقيمة التي ستحصل عليها أسرتك إذا
تم تخفيض اإلعانات النقدية ألسرتك.
لن ندفع مقابل االنتقاالت ،أو المصاريف المتعلقة بالعمل أو بالتدريب إذا كنت غير مؤهل لإلعانات النقدية .قد ندفع
لرعاية األطفال ،إذا كنت تعمل ،أو تحضر إلى المدرسة.
كيف تتمكن من العودة مرة أخرى للتأهل للحصول على اإلعانات النقدية.
ويجري تخفيض اإلعانات النقدية لعائلتك ألنك لم تفعل ما طلبنا منك أن تفعله ويجري استبعادك من
"( "Assistance Unitوحدة المساعدة) .إذا تم خفض اإلعانات النقدية لعائلتك ،يمكنك الحصول على الجزء الخاص
بك من اإلعانات النقدية مرة أخرى إذا كنت مؤهالً لذلك عن طريق االتصال بالمقاطعة وإخبارهم بأنك تريد اإلعانة
النقدية الخاصة بك مرة أخرى؛ ثم تفعل ما تطلبه منك المقاطعة.
لالتصال بالمقاطعة للحصول مرة أخرى على اإلعانات النقدية ،يُرجى االتصال بـ
 ،يمكنه/يمكنها أيضً ا الحصول على اإلعانات
الوالد اآلخر/الوالدة األخرى للعائلة،
مؤهل/كانت مؤهلة لذلك عن طريق االتصال بالمقاطعة وإخبارهم بأنه /بأنها يريد اإلعانات
النقدية مرة أخرى إذا كان ً
النقدية مرة أخرى؛ ثم يفعل ما تطلبه المقاطعة.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية مجانية؟ يمكنك الحصول على مساعدة مجانية لحل هذه المشكلة من:
مكتب المساعدات القانونية المحلي( :

)

كما لن يتم تخفيض اإلعانات النقدية ألسرتك أيضً ا في حالة تمكنك من أن تبين لنا أنك كان يجب أن تحصل على إعفاء
في الوقت الذي لم تقم فيه بنشاط "االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى العمل".
وإذا لم يكن لديك سبب وجيه لعدم القيام بما طلبنا منك القيام به ،يمكنك الموافقة على خطة االمتثال لتلبي قواعد
"االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى العمل" .لن يتم تخفيض اإلعانات النقدية ألسرتك إذا وافقت على خطة امتثال
وقمت بما تنص عليه .إذا وافقت على خطة امتثال ،ثم فيما بعد لم تقم بما تنص عليه ،فسيتم تخفيض اإلعانات
النقدية ألسرتك .إذا حدث ذلك ،فستحصل على إخطار منفصل.

القواعد :ت ُطبق هذه القواعد( CalWORKs MPP § 42-712 :اإلعفاءات)( 42-713 ،سبب وجيه)( 42-721 ،عدم
االمتثال وسبب وجيه) .CalFresh MPP § 63-407.521 .يمكنك مراجعة هذه القواعد في مكتب الرعاية االجتماعية
الذي تتبعه.
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منظمة حقوق الرعاية التابعة للوالية( :

)

برنامج  :CalFreshإذا أدى الفشل في تلبية متطلبات برنامج "االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى العمل" إلى عقوبة
 CalFreshأيضً ا ،فقد ال تتمكن من التأهل لمزايا برنامج  .CalFreshإذا كان هناك عقوبة من  ،CalFreshفسوف
تحصل على إخطار آخر يخبرك كم من الوقت سيتم إيقاف مزايا  CalFreshالخاصة بك.
برنامج  :Medi-Calاإلخطار باإلجراء هذا ال يغير أو يوقف مزايا برنامج  .Medi-Calويمكنك االحتفاظ ببطاقة
(بطاقات) تعريف الميزات البالستيكية.
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:´Éª°S á°ù∏L ó≤Y Ö∏£d

´Éª°S á°ù∏L ó≤©d ∂bƒ≤M

•
•

äGAGôLGE øe …GC ≈∏Y ≥aGƒJ ºd GPGE ´Éª°S á°ù∏L ó≤Y Ö∏£J ¿GC »a ≥ëdG ∂d
ó©H Éeƒj 90 `dG Ióe äGCóH .´Éª°S á°ù∏L ó≤Y Ö∏£d §≤a Éeƒj 90 ∂jód .»àfhÉµdG
∂jód ¿Éc GPGE .ójôÑdÉH ∂d ¬dÉ°SQGE hGC QÉ©°T’EG Gòg ∂FÉ£YÉEH »àfhÉµdG âeÉb ¿GC
ób ,Ékeƒj 90 ∫ÓN ´Éª°S á°ù∏L ó≤©d ∂Ñ∏W ºjó≤J øe ∂æµªJ Ωó©d kGó«L ÉkÑÑ°S
óYƒe ójóëJ øµªj ób kGó«L ÉkÑÑ°S âeób GPGE .Gòg øY kÉªZQ ∂Ñ∏W ºjó≤J ∂d ìÉàj
.´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤©d

.áëØ°üdG √òg á∏ªµàH ºb
,øÑ∏W GPGE .∂JÓé°S »a É¡H ®ÉØàMÓd áëØ°üdG √òg ô¡Xh ¬Lh øY áî°ùf πªYG
.áëØ°üdG √òg øY áî°ùf πª©H ∂æY ∫ƒÄ°ùªdG ∞XƒªdG Ωƒ≤«°S
:≈dGE áëØ°üdG √òg òN hGC π°SQGC

•

hGC
øjòdG ™ª°ùdGh ßØ∏dG AÉØ©°†d hGC ۱-۸۰۰-۹٥۲-٥۲٥۳ :»fÉéªdG ºbôdÉH π°üJG •
.۱-۰۰۸-۹٥۲-۸۳٤۹ ºbôdÉH ∫É°üJ’G º¡æµªj ,»°üædG ∞JÉ¡dG ¿ƒ∏ª©à°ùj
hGC ´Éª°ùdG á°ù∏éd áÑ°ùædÉH ∂bƒ≤M ≈∏Y ´ÓW’EG Ö∏W ∂æµªj :IóYÉ°ùªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
≈∏Y π°üëJ ób .√ÓYGC áLQóªdG á«fÉéªdG áj’ƒdG ΩÉbQGC ≈∏Y á«fƒfÉ≤dG IófÉ°ùª∏d ádÉM’EG
.¢TÉ©fE’G ¥ƒ≤M ≥jôa hGC »∏ëªdG »fƒfÉ≤dG ÖàµªdG øe á«fÉée á«fƒfÉb IóYÉ°ùe
¢üî°T …GC hGC ≥jó°U QÉ°†MGE ∂æµªj ,∑OôØªH ´Éª°ùdG á°ù∏éd ÜÉgòdG ójôJ ’ âæc GPGE
.∂©e ôNGB

´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y Ö∏W
`````````````````````````````````````` »àfhÉµd ¢TÉ©f’EG IQGOGE πÑb øe AGôLGE ÖÑ°ùH ´Éª°S á°ù∏L ó≤Y ójQGC
:á«dÉàdG »JÉfÉYÉEHl ≥∏©àj
Medi-Cal
CalFresh
á«dÉe áfÉYGE
___________________________________(√ÉfOGC ôcPGC) ∂dP ÒZ

hGC Medi-Cal á«dÉe áfÉY’E áÑ°ùædÉH AGôLGE PÉîJG πÑb ´Éª°S á°ù∏L ó≤Y âÑ∏W GPGE
:πØW ájÉYQ hGC CalFresh
.´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤©d QÉ¶àf’G Iôàa ∫ÓN »g Ée ≈∏Y Medi-Cal hGC á«dÉªdG ∂àfÉYGE ≈≤Ñà°S •
.´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤©d QÉ¶àf’G Iôàa ∫ÓN »g Ée ≈∏Y πØW ájÉYQ äÉeóN ôªà°ùJ ób •
AÉ¡àfG ≈dGE hGC ´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y ≈àM »g Ée ≈∏Y CalFresh øe ∂JÉbÉ≤ëà°SG ≈≤Ñà°S •
.’hGC AÉL Éª¡jGC ,≥jó°üàdG Ióe
»aÉ°VGE ≠∏Ñe …ÉCH Éæd Éæjóe ¿ƒµJ ±ƒ°S ,≥M ≈∏Y ÉæfÉCH ´Éª°ùdG á°ù∏L QGôb ¿Éc GPGE
πØW ájÉYQ äÉeóN hGC CalFresh äÉbÉ≤ëà°SG øe hGC …ó≤f
ô°TG ,´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y πÑb ∂©aÉæe ±É≤jGE hGC ¢†«ØîJ Éæe Ö∏£J »µd .É¡«∏Y â∏°üM
.√ÉfOGC
CalFresh á«dÉªdG áfÉYGE
:±É≤jGE hGC ¢†«ØîJ ≈Lôj ,º©f
πØW ájÉYQ

ÖÑ°ùdG »∏j Éª«a

:´Éª°ùdG á°ù∏L QGô≤d ∑QÉ¶àfG Iôàa ∫ÓN

______________________________________________________

: πª©∏d ¢TÉ©f’EG øe

______________________________________________________

.äÉWÉ°ûædG »a ∑Gôà°T’G ≈∏Y ÉªZôe ô«Z âfGC

______________________________________________________

πÑb »àfhÉµdG πÑb øe É¡«∏Y ≥aGƒe äÉWÉ°ûæd hGC πª©∏d πØW ájÉYQ äÉeóN äÉ©aO º∏à°ùJ ób
.QÉ©°T’EG Gòg Qhó°U

_________________________________________

.áëØ°U ∞°VGCh Éæg ô°TGC ,»aÉ°VGE ∫Ééªd âéàMG GPGE
Öjôb hGC ≥jó°üd Rƒéj ’) .áØ∏µJ …GC »∏«ªëJ ¿hóH ºLôàªH áj’ƒdG »fOhõJ ¿GC ójQGC
: .(´Éª°ùdG á°ù∏L ∫ÓN ∂d ºLôàj ¿GC
_______________________________________

äÉ©aódG øe ójõªdG ≈∏Y π°üëJ ød ,∞bƒàJ ±ƒ°S iôN’CG IófÉ°ùªdG ∂JÉeóN ¿ÉCH ∑Éæª∏YGC GPGE
.∂JÉWÉ°ûf ≈dGE âÑgP GPGE ≈àM

.É¡aÉ≤jGE hGC Égô««¨J hGC ¬«dGE ™aÉæªdG ºjó≤J ¢†aQ …òdG ¢üî°ûdG º°SG
∞JÉ¡dG ºbQ

IO’ƒdG ïjQÉJ
´QÉ°ûdG ¿GƒæY

…ójôÑdG õeôdG

áj’ƒdG

™«bƒàdG

∞JÉ¡dG ºbQ

êPƒªædG Gòg á∏ªµàH ΩÉb …òdG ¢üî°ûdG º°SG

Gò¡d ÊPGC íæeGC.√òg ´Éª°ùdG á°ù∏L ‘ √ÉfOGC ¬ª°SG OQGƒdG ¢üî°ûdG »æ∏ãÁ ¿GC ójQGC
≥jó°U ¢üî°ûdG Gòg ¿ƒµj ¿GB øµÁ) .´ÉªàL’G ‘ »∏«ãªàd hGC »JÓé°S á©LGôŸ ¢üî°ûdG
(.∂d áªLÎdG ™«£à°ùj ’ ¬æµd Öjôb hGC
º°S’G
¿Gƒæ©dG
…ójôÑdG õeôdG

áj’ƒdG

»àfhÉµdG ∂æe âÑ∏W …òdG •É°ûæ∏d ÜÉgòdG ∂«∏Y ,IófÉ°ùªdG äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
.¬«dGE ÜÉgòdG
á°ù∏L QGô≤d ∑QÉ¶àfG AÉæKGC »àfhÉµdG ∂d ¬©aóJ …òdG IófÉ°ùªdG äÉeóN ≠∏Ñe ¿Éc GPGE
.•É°ûæ∏d ÜÉgòdG øY ∞bƒàdG ∂æµªj ,áªgÉ°ùªdG ∂d í«à«d »aÉc ô«Z ´Éª°ùdG

áæjóªdG

•
•

:Cal-Learn

áæjóªdG

ïjQÉàdG

∞JÉ¡dG ºbQ

≠∏Ñª∏d É≤ah É¡©aO ºà«°S ,iôN’CG IófÉ°ùªdG ∂JÉeóN øY ™aóf ±ƒ°S ÉæfÉCH ∑Éæª∏YGC GPGE
.QÉ©°T’EG Gòg »a ÉgÉfôcP »àdG á≤jô£dGh

»g »àé¡dh »à¨d

ô«aƒJ ™«£à°ùf ’ ÉæfÉCH ∑Éæª∏YGC GPGE Cal-Learn èeÉfôH »a ∑Gôà°T’G ∂d ≥ëj ’ •
.∂d áeóîdG
.¬«∏Y ≥aGƒe •É°ûf πHÉ≤e §≤a IófÉ°ùªdG Cal-Learn èeÉfôH äÉeóN øY ™aóf ±ƒ°S •
iôNGC äÉeƒ∏©e
∞bƒj ób QÉ©°T’EG Gòg »a QƒcòªdG AGôL’EG :á¡LƒªdG ájÉYô∏d Medi-Cal èeÉfôH AÉ°†YGC
∂æ«eÉCJ èeÉfôH AÉ°†YGC äÉeóîH ∫É°üJ’G ójQä ób .á¡LƒªdG á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∂dƒ°üM
.á∏Ä°SGC …GC ∂jód ¿Éc GPGE »ë°üdG
π«°üëJ »a óYÉ°ùJ ±ƒ°S á«∏ëªdG ∫ÉØW’CG IófÉ°ùe ádÉch :á«ÑW IófÉ°ùe hGC /h πØW IófÉ°ùe
,∂d IófÉ°ùªdG π«°üëàH Ωƒ≤J âfÉc GPGE .á«dÉe áfÉYGE ≈∏Y π°üëJ øµJ ºd GPGE ≈àM IófÉ°ùªdG
π°üëªdG IófÉ°ùªdG ≠∏Ñe ∂d π°SôJ ±ƒ°S .∞bƒàdÉH É«£N É¡æe âÑ∏W GPGE ’GE ∂dP π°UGƒJ ±ƒ°S
.»àfhÉµ∏d É¡H øjóªdGh É¡∏«°üëJ ºJ »àdG á≤ëà°ùªdG ≠dÉÑªdÉH ßØàëà°S ÉªfGE É«dÉM
.É¡Ñ∏£J ÉeóæY äÉeƒ∏©ªdÉH ¢TÉ©f’EG Öàµe ∑Ohõj ±ƒ°S :»∏FÉ©dG §«£îàdG
™HÉàdG ´Éª°ùdG á°ù∏L ´ôa Ωƒ≤j ±ƒ°S ,´Éª°S á°ù∏L ó≤Y âÑ∏W GPGE :´Éª°ùdG á°ù∏L ∞∏e
∫ƒ°üëdGh ´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y πÑb ∞∏ªdG Gòg á©LGôe »a ≥ëdG ∂d .∞∏e ô«°†ëàH áj’ƒ∏d
.πb’CG ≈∏Y á°ù∏édG ó≤Y øe ø«eƒj πÑb ∂à«°†b øY ¿hóªdG »àfhÉµdG ∞bƒe øY áî°ùf ≈∏Y
á«fÉ°ùf’EG äÉeóîdGh áë°üdG IQGRhh ¢TÉ©f’EG IQGOGE ≈dGE ∂Ø∏e AÉ£YÉEH áj’ƒdG Ωƒ≤J ób

.(W&I Code Sections 10850 and 10950) .á«µjôe’CG áYGQõdGh
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