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اعالمیه 
رد صالحیت اداری

سؤالی داريد؟ از مأمور رسیدگی به پرونده خود بپرسید. )مخاطب(

جلسه رسیدگی ايالتی: نمی توانید در جلسه رسیدگی ایالتی تقاضای اقدام رد 
صالحیت داشته باشید. اگر فکر می کنید مقدار جدید مزایای کوپن غذایی برای 
توانید درخواست جلسه رسیدگی  اشتباه است، می  سایر اعضای خانوار شما 
موارد  اغلب  در  است.  شده  ذکر  کار  نحوه  برگ  این  پشت  در  باشید.  داشته 

مقدار جدید تغییر نمی کند مگر اینکه رأی جلسه رسیدگی آن را تغییر دهد.

اقدام رد صالحیت
اقدامات زیر موجب رد صالحیت شما از برنامه کوپن غذایی می شود:

طبق رأی  جلسه رسیدگی ایالتی مشخص شود شما مرتکب تخلف عمدی از برنامه شده اید.  ■
طبق رأی دادگاه مشخص شود شما مرتکب تخلف عمدی از برنامه شده اید.  ■

شما موافقنامه رضایت رد صالحیت را در _____________________  ■ 
امضا کنید.

شما معافیت از جلسه دادرسی رد صالحیت اداری را در                                ■
امضا کنید.

شما از برنامه کوپن غذایی در __________________________ رد   ■
صالحیت شدید.

 
جلسه  رأی  طبق  اگر  شود.  می  داده  شما  به  یا  شده  ارسال  شما  برای  باال  اقدام  از  نسخه  یک 
دولت  است  ممکن  اید،  شده  برنامه  از  عمدی  تخلف  مرتکب  شما  شود  ایالتی مشخص  رسیدگی 

فدرال یا ایالتی باز هم پرونده شما را در دادگاه دنبال کند.

مجازات رد صالحیت
مجازات رد صالحیت برای اولین تخلف 12 ماه، برای دومین تخلف 24 ماه، و برای سومین تخلف 

رد صالحیت دائمی می باشد. اگر این قوانین را نقض کنید مجازات های مجزایی وجود دارد:
اگر طبق رآی دادگاه قانونی متهم به مبادله مزایای کوپن غذایی برای اسلحه، مهمات یا مواد   •

منفجره شوید، برای اولین تخلف تا همیشه رد صالحیت می شوید.
اگر متهم به مبادله مزایای کوپن غذایی برای مواد کنترل شده شوید، برای اولین تخلف به   •

مدت 24 ماه و برای دومین تخلف برای همیشه رد صالحیت می شوید.
اگر متهم به مبادله یا فروش مزایای کوپن غذایی که 500 دالر یا بیشتر ارزش دارد شوید،   •

برای همیشه رد صالحیت می شود.
اگر مشخص شود بیشتر از یک درخواست در یک زمان پر کرده اید و مدرک شناسایی یا   •
رد صالحیت  سال  ده  مدت  برای  است  ممکن  اید،  کرده  ارائه  نادرست  اقامت  اطالعات 

شوید.

این_____________________ تخلف شماست، به این معنا که:

نمی توانید مزایای کوپن غذایی را به مدت ___________ماه     ■ 
از ________________تا _________________ دریافت کنید.

برای همیشه از تاریخ_________________ از برنامه کوپن غذایی رد صالحیت   ■
شدید.

اعالمیه برای ساير اعضای خانوار شما
از آنجا که ________________________از برنامه کوپن غذایی رد صالحیت   ■

شده است:  
مزایای کوپن غذایی شما از ____________ دالر به  ■   

______________________ دالر از تاریخ ____________________ 
تغییر می کند.

شما  غذایی  کوپن  مزایای  کردید،  گزارش  را  تغییری  شما  چون  اما   ■    
متفاوت خواهد بود. اعالمیه پیوست شده تغییر مقداری را که دریافت 

می کنید نشان می دهد.
مزایای کوپن غذایی شما از تاریخ ________________. متوقف خواهد شد   ■  
از دالیل این رد صالحیت، این است که درآمد شما بسیار باالست. زمانی که دوره 
رد صالحیت به پایان رسید یا اگر شرایط تغییر کرد می توانید دوباره درخواست 

دهید.
دوره گواهینامه شما به پایان رسیده است. هر زمان بخواهید می توانید دوباره درخواست   ■

دهید. ممکن است مزایای کوپن غذایی شما عوض شود زیرا  
______________________ رد صالحیت شد.

نظرات:  

:

:

:

:

:

:

:

تاریخ اعالمیه
پرونده
    نام

    شماره
مأمور رسیدگی به پرونده

    نام

    شماره
    

    تلفن
  

    آدرس

 قوانین: این قوانین اعمال می شود. می توانید در دفتر رفاه آنها را بخوانید:   
MPP Sections 20-300.221)c(, 20-300.3, 22-003.11, 63-804.1, 63-805.1.

)مکان(

پايان رد صالحیت
اگر برای 12 یا 24 ماه رد صالحیت شدید و هنوز در همان خانوار کوپن غذایی قبلی زندگی   •
می کنید، باید بطور خودکار از ماه بعد از تاریخ پایان که در باال لیست شده شروع به دریافت 
کوپن غذایی بکنید. اگر این اتفاق رخ نداد، الزم است با مأمور رسیدگی به پرونده تماس بگیرید 

یا فرم پیوست شده را برگشت دهید.
اگر در یک خانوار کوپن غذایی جدید زندگی می کنید، باید درخواست بدهید تا بعد از تاریخ   •
پایان لیست شده در باال به خانوار اضافه شوید. شما یا نماینده مجازتان حق دارید با تحویل فرم 

به بخش رفاه بخشداری از طریق خودتان، پست، فاکس، ایمیل، از طریق یک انتقال 
الکترونیکی یا از طریق یک درخواست الکترونیکی آنالین به آدرس زیر یک درخواست کوپن 

 غذایی داشته باشید:  
.http/www.benefitscal.org/BenefitsPortal/landing.html

اگر در پایان دوره رد صالحیت در خانواری زندگی نمی کنید که کوپن غذایی دریافت می   •
 کند، باید دوباره برای کوپن غذایی درخواست بدهید.  

.http/www.benefitscal.org/BenefitsPortal/landing.html
می توانید فرم صفحه بعد را برای درخواست اینکه کوپن غذایی شما برگردانده شود به ما   •

برگردانید.
درخواست  توانید  نمی  اید،  شده  صالحیت  رد  غذایی  کوپن  برنامه  از  همیشه  برای  اگر   •

برگرداندن کوپن غذایی خود را داشته باشید.
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