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کانت ساعات اداری قبیل خود را در چهار ی
سازمان خدمات اجتمایع اورنج ی
دفت مختلف از
میگتد.
تاری خ  ۲۲فوریه  ۲۰۲۱از رس ر
به مراجعه کنندگان پیشنهاد میشود تا جهت درخواست مزایا و یا برریس پرونده خود از مرکز خدمات ی
تلفت و یا
سایت ی
اینت ینت استفاده کنند.
کانت .کالیفرنیا ۱۹( .فوریه  - )۲۰۲۱سازمان خدمات اجتمایع اورنج ی
اورنج ی
کانت امروز اعالم کرد که ساعات اداری در چهار
ی
دفتی که در حال ر
تغیت کمک میکند تا
حاض باز هستند از تاری خ  ۲۲فوریه  ۲۰۲۱به ساعات کاری قبیل خود بازمیگردند .این ر
ضمن حفظ سالمت مراجعه کنندگان و کارمندان در یط دوران کوید ،۱۹-مراجعه کنندگان بتوانند به صورت حضوری از مزایای
کمکهای اجتمایع بهرمند شوند.
دفاتر ذکر شده در لیست زیر از تاری خ  ۲۲فوریه  ۲۰۲۱از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۸صبح ایل  ۵بعدا از ظهر با
رسویس دیه محدود باز خواهد بود.
Laguna Hills Regional Center
23330 Moulton Parkway
Laguna Hills, CA 92653

Anaheim Regional Center
3320 E. La Palma Ave.
Anaheim, CA 92806

Santa Ana Regional Center
1928 S. Grand Ave., BLDG. B &C
Santa Ana, CA 92705

Garden Grove Regional Center
12912 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92840

افراد ی که به دفاتر خدمات اجتمایع مراجعه میکنند ،قبل از اینکه اجازه ورود به سالن انتظار را داشته باشند ،باید از یک فرایند
ی
بهداشت کوتاه انجام
برریس سالمت عبور کنند .کارکنان دفاتر دلیل بازدید مراجعه کنندگان را سوال کرده و یک پرسشنامه
خواهند داد .به مراجعه کنندگان پیشنهاد میشود تا در حد امکان فاصله گزاری اجتمایع را رعایت کنند .تمایم مراجعه کنندگان
موظف هستند که ماسک و یا پوشش صورت داشته باشند مگر اینکه زیر سن دو سال باشند ،مشکالت تنفیس داشته باشند ،و
یا زمینه های مشکالت پزشیک و یا سالمت روان داشته باشند.

سازمان خدمات اجتمایع اورنج ی
خودکفای ارائه
کانت به ساکنان خود خدمات برای بزرگساالن ،برنامه های کمیک ،خدمات عمویم ،خدمات خانواده و کودکان ،و برنامههای
ی
ی
میدهد .این سازمان بیش از  ۴۰۰۰کارمند در رسارس اورنج ی
بیشت به وبسایت  http://ssa.ocgov.comمراجعه نمائید.
کانت دارد .برای اطالعات

سازمان خدمات اجتمایع کما کان به ارایه کارت مدیکل و کلفرش از طرنیق گذر با ماشین با تعنیین وقت قبیل ادامه میدهد
برای تعیین وقت مالقات  ،لطفان با مرکز تماس سازمان خدمات اجتمایع با شماره  ( ۸۰۰) ۲۸۱-۹۷۹۹تماس بگینید یا با
مسئول پرونده خود تماس بگینیدن
بازدید محدود و اسکن ( )Live-Scanبرای خدمات خانواده و کودکان (  )Children and Family Servicesفقط با وقت قبیل
میگتد.
صورت
ر
دیگر شعبه های دفاتر خدمات اجتمایع تا اطالع ثانوی به روی عموم بسته میباشند.
به خانواده های ساکن اورنج ی
کانت که قصد درخواست مزایای  CalFresh, Medi-Cal, General Reliefو یا  CalWORKsرا
دارند و یا خواهان بریس اطالعات پرونده ی خود میباشند ،پیشنهاد میشود تا از وبسایت خدمات اجتمایع استفاده کنند و یا با
مرکز خدمات ر
بگتند.
تلفت ذکر شده در زیر تماس ر
●

وبسایتwww.mybenefitscalwin.org :
○

به عنوان گزینه ای دیگر ،افرادی که فقط درخواست مزایای  CalFreshرا دارند یم توانند از وبسایت
 www.getcalfresh.orgاستفاده نمایند.

های که فقط قصد درخواست مزایای  Medi-Calرا دارند میتوانند از وبسایت
○ خانواده ی
 www.coveredca.comاستفاده نمایند.
●

از طریق تلفن :لطفا با مرکز خدمات ر
بگتید.
تلفت با شماره  )۸۰۰(۲۸۱-۹۷۹۹تماس ر
○

ساعات کاری ی
دفت خدمات اجتمایع در طول هفته از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۶:۳۰صبح ایل  ۸شب
و شنبه ها از ساعت  ۷صبح تا  ۴:۳۰بعد از ظهر یم باشد.

ی
ر
پشتیبای خانیک ( )IHSSو هر گونه سوال در باره پرونده  IHSSخود ،با شماره تلفن ۸۲۵-۳۰۰۰
● برای درخواست خدمات
( )۷۱۴تماس گرفته و یا به شماره  )۷۱۴( ۸۲۵-۳۰۰۱فکس نمایید.
●

اگر گمان میکنید کودیک در معرض سوءاستفاده و یا ی توجیه قرار دارد ،با ی
دفت ثبت کودک آزاری با شماره ۲۰۷-۴۴۶۴
ی
بگتید.
( )۸۰۰تماس ر

●

اگر گمان میکنید که یک فرد مسن و یا بزرگسال در معرض سوءاستفاده و یا یی توجیه قرار دارد ،لطفا با خدمات محافظت
بگتید.
از بزرگساالن با شماره تلفن )۸۰۰( ۴۵۱-۵۱۵۵تماس ر

ی
بیشت در رابطه با برنامه های خدمات اجتمایع به این وبسایت مراجعه نمائیدwww.ssa.ocgov.com :
برای کسب اطالعات
برای به روز بودن در مورد اطالعات مربوط به وضعیت کوید ۱۹-در اورنج ی
کانت به این وبسایت مراجعه کنید:
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
####
سازمان خدمات اجتمایع اورنج ی
خودکفای ارائه
کانت به ساکنان خود خدمات برای بزرگساالن ،برنامه های کمیک ،خدمات عمویم ،خدمات خانواده و کودکان ،و برنامههای
ی
ی
میدهد .این سازمان بیش از  ۴۰۰۰کارمند در رسارس اورنج ی
بیشت به وبسایت  http://ssa.ocgov.comمراجعه نمائید.
کانت دارد .برای اطالعات

