مقاطعة

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

تاريخ اإلخطار
اسم
الحالة

إخطار بالرفض/عدم التأهل لبرنامج المساعدة الغذائية في
كاليفورنيا من CALFRESH

الرقم
اسم
الموظف

:
:
:
:

الرقم

:

الهاتف

:

العنوان

:

هل لديك أي أسئلة؟ اسأل الموظف المسؤول عن حالتك.

)(ADDRESSEE

جلسة استماع رسمية من قبل الوالية :إذا كنت تعتقد أن
هذا اإلجراء خطأ ،يمكنك طلب عقد جلسة استماع رسمية.
يوضح لك ظهر هذه الصفحة الكيفية .ال يجوز تغيير المزايا
الخاصة بك إذا طلبت انعقاد جلسة استماع بالوالية قبل اتخاذ
هذا اإلجراء.
تقوم المقاطعة باتخاذ اإلجراء التالي بسبب
اعتبا ًرا من

لم يتبع قواعد عمل  CalFreshبالنسبة لبرنامج المساعدات الغذائية في كاليفورنيا (.)CFAP

،

تم رفض تلقي

لمزايا .CalFresh
غير مؤهل لبرنامج .CalFresh

سيم تغيير قيمة مزايا  CalFreshألسرتك من

.

إلى

أخرى
مؤهالً .لتكون مؤهالً ،يجب على هذا الشخص:

إلعادة الحصول على مزايا  ،CalFreshيجب أن يكون
أن يكون حاصالً على إعفاء من قواعد عمل برنامج المساعدات الغذائية في كاليفورنيا ،أو
اتخاذ إجراء إلنهاء التأهل أو للرفض.
يمكنك اتخاذ إجراء في أي وقت إلنهاء عدم التأهل هذا.
يمكنك اتخاذ إجراء فقط بعد
يمكنك إنهاء عدم التأهل هذا في أي وقت إذا حصلت على إعفاء من قواعد العمل.
إذا حدثت تغييرات أخرى ألسرتك فستحصل على إخطار آخر.

إلنهاء عدم التأهل هذا.

كيفية الحصول على مزايا
اتصل بنا/
قدم لنا المعلومات.

لماذا تم وقف مزايا  CALFRESHأو رفضها؟
لم تحافظ على موعد المقابلة/
لم تقدم لنا المعلومات التي طلبناها.

CALFRESH

لم تذهب إلى وظيفة.

اذهب إلى وظيفة إذا كانت ال تزال متوفرة أو اذهب إلى وظيفة أخرى عندما يتم إرسالك إليها.
اقبل بالوظيفة إذا كانت ال تزال قائمة أو ابحث عن وظيفة أخرى .يجب أن تكون الوظيفة األخرى 30
ساعة في األسبوع أو تدفع أكثر أسبوعيًا عن:
الوظيفة التي رفضتها ،أو
 30ضعف من الحد األدنى لألجور الحكومية.

غيرت عدد ساعات عملك إلى
أقل من  30ساعة في األسبوع.
تركت وظيفة.

زيادة ساعات العمل إلى  30ساعة أسبوعيًا على األقل.

رفضت وظيفة.

إعادة الحصول على الوظيفة إذا كانت ال تزال شاغرة ،أو العثور على وظيفة أخرى بما ال يقل عن األجر
نفسه أو ساعات العمل عن الوظيفة التي تركتها.

تلب "قواعد االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى العمل" بالنسبة إلى
لم ِ
برنامج فرص العمل والمسؤولية تجاه األطفال في كاليفورنيا ()CalWORKs
لم تبحث عن وظيفة
أو لم تذهب إلى مهمة للعمل ،أو مدرسة ،أو تدريب تم إرسالك إليه.

البدء في تلبية هذه القواعد.
البدء في القيام بالمهام التي أوكلناها إليك.
االتصال بنا أو زيارتنا .سنخبرك بما عليك القيام به.

أخرى

قد يحتاج الشخص المذكور أعاله أيضً ا إلى االلتزام بقاعدة عمل عدم دعم برنامج المساعدة الغذائية في كاليفورنيا .إذا كان الشخص غير مؤهل للحصول على  CalFreshبسبب أنه لم يلتزم بتلك القاعدة لعدد ٍ
كاف من
األشهر الستمرار الحصول على مزايا  ،CalFreshفسيتم إرسال إخطار آخر يخبره بما عليه فعله من أجل الحصول على مزايا  CalFreshمرة أخرى.
قواعد:

تُطبق هذه القواعد .يمكنك مراجعتها في مكتب الرعاية االجتماعية الذي تتبعه.
الكل خطاب من المقاطعة 99-78
أخرى
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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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