
2019سپتمبر   DARI 
 

 رهنمای منابع برای مهاجرین

 پروگرام ها و خدمات ارائه شده توسط
 

و همکاران جامعه   
 

ی
َ
 موقیعت های دفتر اس اس ا

قبل از ظهر  8:30از دوشنبه ایل جمعه ساعات فعالیت 
 بعد از ظهر 5:00تا 

جاده سان پابلو  2000ناحیه شمایل مرکز استغناء 
ی 
َ
 94612اوکلند، یس ا

کوچه فوت هیل،  6955مرکز استغناء ایستمونت 
ی  100سویت 

َ
 94605اوکلند، یس ا

پرایز     ی  8477مرکز استغناء انتر
َ
پرایز اوکلند، یس ا راه انتر

94621  

رسک امادور  24100مرکز چندین خدمته ساحه ایدین 
ی هایوارد 

َ
 94544، یس ا

 330رسک ازادی، سویت یس 39155دفتر فریمونت 
ی 
َ
 94536فریمونت، یس ا

ی  دفتر لیورمور
َ
سفر قانون اسایس لیورمور، یس ا

94551 

 :ویب سایت
www.alamedasocialservices.org 

یان  :مرکز تماس خدمات مشتر
(510) 263-2420 or (888) 999-4772 

 ناحیه الماندا 211
را برای معلومات رایگان و محرم و معارفه ها به  2-1-1

روزانه . و خدمات اجتمایع. خانه و صحت دایل نمایید
 .روز در یک هفته 7ساعت موجود است،  24

 

 

 

 
 
 

ن مزایای عامه تغیتر نکرده است.  •  قوانیر

ی رسی است و فقط  •
َ
برای معلومات داده شده به اس اس ا

ایط بودن مزایا بکار برده میشود.   تشخیص واجد رسر

افراد و خانواده ها میتوانند به درخواست برای مزایا  •

 .طوریکه نیاز باشد ادامه دهند

به هیچکیس برای کمک کردن به شما در تکمیل  •

ی 
َ
درخواست های پروگرام ها و خدمات اس اس ا

اینجا هستیم تا شما را در درخواست ما . پرداخت نکنید

! کردن کمک کنیم

 : محتویات

 کمک غذای  

 کمک طب  

  کمک نقدی

 کمک کرای  اضطراری

 خدمات اشتغال و وظیفه

 و خدمات سبن  بزرگساالن

 اطفال و خدمات خانواده

 
ی

 مالیه بدون هزینهامادگ

 منابع جامعه
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http://www.alamedasocialservices.org/
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 شناخته شده بحیث مهرهای 
ً
کالفریش )قبال

 کمک تغذیوی  –غذا( 
 

 

کالفریش برای افراد و خانواده های دارای عاید 
ن کمک های  ماهانه غذای  را برای خریداری پاییر

مزایای کالفریش با . غذای سالم فراهم میکند
ونییک )استفاده از ای ی  یر کارت  انتقال الکتر

س است( مزایا  .قابل دستر

ایط بودن شهروند ایاالت متحده  :معیار واجد رسر
ن داییم قانوین   و ساکنیر

 :چگونه درخواست کرد

•  
ً
یدر هر موقیعت دفتر اس اس شخصا

َ
 ا

-9677یا  1-888-999-4772: توسط تلفون •
328-877-1 

 mybenefitscalwin.org :انالین •

ونییک مزایا  اگر با کارت خود )( ای بی بر )خط تلفون انتقال الکتر
 1-877-328-9677(: مشکل را تجربه میکنید

 :برای معلومات بیشتر 

 /www.alamedasocialservices.org :سایتویب 
public/services/food_assistance/index.cfm  

 
 ) ی بی

َ
 –پروگرام کمک غذابی کلیفورنیا )یس ِاف ا

 کمک غذابی 
 

 

کمک حمایت شده دولبر برای غتر شهروندان شایسته، کسانیکه 
ایط نیستند، تا غذاهای مغذی بخرند.   به مزایای فدرال واجد رسر

ایط بودن  –بسیاری مهاجرین  :قابل واجد رسر
ن داییم قانوین   ساکنیر

 :چگونه درخواست کرد

•  
ً
یشخصا

َ
 در هر موقیعت دفتر اس اس ا

-9677یا  1-888-999-4772: توسط تلفون •
328-877-1 

 mybenefitscalwin.org :انالین •

 :برای معلومات بیشتر 

 .https://california-foodstamps :ویب سایت 
org/calfresh-for-non-citizens.html 

 

یس به توجه صحت   طبی دستر
 

 

ن برای اطفال، خانواده ها،  پوشش صیح رایگان یا با هزینه پاییر
  .بزرگساالن، و افراد دارای معلولیت با منابع عاید محدود

ایط بودن شهروندان ایاالت  :قابل واجد رسر
ن داییم قانوین   متحده و ساکنیر

 :چگونه درخواست کرد

•  
ً
یشخصا

َ
 در هر موقیعت دفتر اس اس ا

-698-1118یا  510-777-2300 تماس: با ایمیل •
برای درخواست دادن ( عاری از هزینه) 800-1

 .یک درخواست طب  در ایمیل و کتابچه رهنما

 کورد کلیفورنیا دراز طریقیا  mybenefitscalwin.org :انالین •

CoveredCa.com 

 :برای معلومات بیشتر 

 .https://california-foodstamps :ویب سایت 
org/calfresh-for-non-citizens.html 

  
 

ی) کمک نقدی پناهنده
َ
 (ار یس ا

کمک نقدی و طب  ارائه میکند )پروگرام کمک طب  پناهنده( برای 
پناهنده های غتر شهروند بدون اطفال کسانیکه بغتر از این به هیچ 

ایط شاید ار یس کمک نقدی دیگر واجد  ایط نیستند. افراد واجد رسر رسر
ی بدست بیاورند، میدی

َ
کال و کالفریش در جریان هشت ماه اول در -ا

ی باید ثبت نام و قبل از تایید کردن 
َ
یان ار یس ا ایاالت متحده. مشتر

اک کنند.   کمک باید در اموزش ها و خدمات اشتغال اشتر

ایط بودن پناهجویان غتر شهروند کسانیکه برای کال ورکس  :واجد رسر
ایط نیستند ایط فرد . واجد رسر ایط بودن متیک به رسر قابل واجد رسر

 .است

 :چگونه درخواست کرد

ی درخواست بدهند  •
َ
افراد که ارزو میکنند به ار یس ا

 باید یک درخواست کال ورکس در 
ً
در یک  شخصا
ی تسلیم کنند یا هم 

َ
در  ینانال موقیعت دفتر اس اس ا

mybenefitscalwin.org 

 :برای معلومات بیشتر 
 .www.alamedasocialservices :ویب سایت

org/public/services/financial_assistance/ 
refugee_cash_assistance.cfm 

  

 کمک غذابی 
 

 کمک طبی 
 

 کمک نقدی
 

http://mybenefitscalwin.org/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/food_assistance/index.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/food_assistance/index.cfm
http://mybenefitscalwin.org/
https://california-foodstamps.org/calfresh-for-non-citizens.html
https://california-foodstamps.org/calfresh-for-non-citizens.html
http://mybenefitscalwin.org/
https://www.coveredca.com/
https://california-foodstamps.org/calfresh-for-non-citizens.html
https://california-foodstamps.org/calfresh-for-non-citizens.html
https://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/refugee_cash_assistance.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/refugee_cash_assistance.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/refugee_cash_assistance.cfm
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 – کمک نقدی ادامه دارد –

یس )پروگرام کمک نقدی برای مهاجرین 
ی بی ای

َ
 (ا

 

ی یی 
َ
ای برای نیاز غتر شهروندان قانوین کسانیکه برای عاید یس ا

ی( بخاطر حالت مهاجرت شان 
َ
امنیبر مکمل فدرال )اس اس ا

ایط فرد  ایط بودن متیک به رسر ایط نیستند. واجد رسر واجد رسر
 است. 

ایط بودن  :واجد رسر

یا  65مهاجرین نابینا و معیوب هر سن یا بزرگساالن دارای سن 
 بزرگتر کسانیکه

پرداخت متممه ی دولت بخاطر /اید مکمل امنیبر برای ع •
ایط نیستند و  حالت مهاجرت شان واجد رسر

ک کمتر از  • یا عاید محدود تا هیچ، دارای  های مشتر
اگر متاهل  $3000اگر مجرد باشد، و نه بیش از  2000$

 .باشد، داشته باشد

 :چگونه درخواست کنیم

•  
ً
یشخصا

َ
 در هر موقیعت دفتر اس اس ا

 :معلومات بیشتر برای 

 یا 0954-648-800-1 تماس :برای معلومات ثبت شده
510-268-2332 

 .www.alamedasocialservices :ویب سایت
org/public/services/financial_assistance/ 

cash_assistance_program_for_ immigrants.cfm 

  

کال ورکس )مسؤلیت ها و فرصت های کاری کلیفورنیا برای 
 اطفال(

 
 

کمک نقدی محدود به وقت، خدمات حمایت اشتغال، 
، /و

ی
 بر اساس عاید انفرادی و خانوادگ

ی
یا خدمات بیخانیک

ایط که در خانه طفل  ( اطفال)برای خانواده های واجد رسر
 .دارد فراهم میکند

دریافت کنندگان کال ورکس، بجز استثناء، نیاز دارند تا در 
اک کند یا برای  (WtW) فعالیت های کار برای رفاه اشتر

یک از والدین با طفل ساعت برای خانواده های دارای ی 20
ساعت در هفته برای خانواده  30کار کنند؛  6تحت سن 

 35، و 6های دارای یک از والدین با هیچ طفل تحت سن 
 هفته برای خانواده های دارای هر دو والدین

ن
 .ساعت ف

 – کمک نقدی ادامه دارد   –

ایط بودن   :واجد رسر

 شهروندان کلیفورنیا کسانیکه هستند

 ایاالت متحدهشهروند  •
 غتر شهروندان با اقامت داییم قانوین  •
ایط؛ یا •  یا غتر شهروندان واجد رسر
، جرایم داخیل، و دیگر جرایم  • قربانیان قاچاق انساین

 .جدی

 :چگونه درخواست کرد

•  
ً
یشخصا

َ
 در هر موقیعت دفتر اس اس ا

 mybenefitscalwin.org :انالین •

 :برای معلومات بیشتر 

 .www.alamedasocialservices :ویب سایت
org/public/services/financial_assistance/ 

calWorks_eligibility.cfm 
 

 کمک عمویم
 

بزرگساالن مجرد، پروگرام قرضه حمایت مایل شده ناحیه به 
جوره های متاهل بدون وابسته ها، اطفال، و خورد ساالن 

 .ازاد کمک نقدی ارائه میکند
ی همچنان شاید 

َ
درخواست دهندگان و دریافت کنندگان ج  ا

ایط باشند ، غذا، و کمک طب  واجد رسر  . برای اشتغال اضافن

ایط بودن   :واجد رسر

 شهروند ایاالت متحده •
ن داییم  •  قانوین ساکنیر
 غتر شهروندان سپانرس شده •
ایط  •  بر اساس رسر

ً
دیگر غتر شهروندان احتماال
ایط هستند.   فردی واجد رسر

 :چگونه درخواست کرد

•  
ً
یشخصا

َ
 در هر موقیعت دفتر اس اس ا

 :برای معلومات بیشتر 

 .www.alamedasocialservices :ویب سایت
org/public/services/financial_assistance/ 

general_assistance.cfm 

  

http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/cash_assistance_program_for_immigrants.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/cash_assistance_program_for_immigrants.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/cash_assistance_program_for_immigrants.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/cash_assistance_program_for_immigrants.cfm
http://mybenefitscalwin.org/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/calWorks_eligibility.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/calWorks_eligibility.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/calWorks_eligibility.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/general_assistance.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/general_assistance.cfm
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یک کردن  فصل شر
 

 

یک کردن کمک به وقت بر اساس بهران برای خانه  فصل رسر
ن ناحیه الماندا   به ساکنیر

ی
م خانوادگ سازی داییم و نیازهای مت 

ایط . ارائه میکند منظور پروگرام این است تا صاحبان واجد رسر
حالت نا پیش خانه ها را کمک کند تا بعد از تجربه کردن یک 

 بدست 
ً
ول انها ثبات شان را مجددا بیبن شده خارج از کنتر

  .بیاورنند

ایط بودن   :واجد رسر

، درخواست دهنده باید ساکن فعیل ناحیه  ن برای مد نظر گرفیر
ماه جاری یا بیشتر باشد و ییک از معیارهای  6الماندا برای حد اقل 

 :ذیل را پوره کند

 یا مسن تر 65بزرگساالن سن  •

 افراد معلول؛ •

یا  18خانواده های دارای عاید کم تا متوسط همراه با اطفال سن  •
 تحت ان؛ 

 ؛24-18جوان ازاد رضایع، دارای سن  •
 رسبازان ارتش؛ •

 ماه گذشته یا 6قربانیان خشونت داخیل یا جرایم خشن در  •

 .زنان باردار در دوره سه ماهه دوم شان •

 .اقامت داییم قانوین نیاز نیست

 
 :چگونه درخواست کرد

برای اغاز کردن یک پرس و جو، با خط تلفون از قبل ازمایش شونده 
(. انگلییس و هسپانیوی) 510-272-3700خودکار به تماس شوید در 

اگر شما معیارهای ابتدائیه را برای مد نظر گرفته شدن پوره نمودید، 
تماس کارکنان پذیرش با شما برای معلومات اضافن ازمایش کردن به 

 .کمک کردن ضمانت نمیشود. خواهد شد

 :برای معلومات بیشتر 

 .https://alamedasocialservices :ویب سایت
org/public/services/community/season_of_ 

sharing.cfm 

  
 

 (WTW)رفاه به کار 
 

 

ی برای دریافت کنندگان فعیل کال ورکس 
َ
خدمات ارائه شده توسط اس اس ا

شامل اموزش و جایگزیبن وظیفه، سازگاری اجتمایع، مدیریت موردی، 
، و خدمات حمایوی (وی ای ِاس ِال)انگلییس مسلیک بحیث لسان دویم 

 .مانند توجه، ترانسپورت، و هزینه های امورزش میشود

ایط بودن   :واجد رسر

د درخواست بدهند یا در حال حاضن کال ورکس دریافت کند بای
اک کردن در   . WTWبخاطر اشتر

 چگونه درخواست کرد: 

مشاور انتخاب به  WTWبرای پرس و جو در مورد  •
 .شده وظیفه ات تماس بگت  

ی برای درخواست دادن به کال ورکس از   •
َ
یک دفتر اس اس ا

: به انالین برویدو یا  دیدن نمایید
www.mybenefitscalwin.org 

 پروگرام اشتغال و اموزش کالفریش
 

 

ایط  اک کنندگان واجد رسر ی به اشتر
َ
خدمات ارائه شده توسط اس اس ا

 برای کمک به انها تا برای پیدا کردن اشتغال شامل: 
 مصاحبه و ازمایش ارزیای   •
کلب وظیفه برای اماده کردن خلص سوانح و ورکشاپ های   •

درخواست های وظیفوی؛ مهارت های مصاحبه؛ معلومات در 
 .مورد جستجو کردن کار و بدست اوردن وظیفه

 کمک و هدایات جستجوی وظیفه •
 ج  ای دی •

ی
 اموزش های مسلیک و امادگ

فرصت های کار برای اعانه در سازمان های غتر انتفایع برای  •
اک کنندگان  .برای بدست اوردن تجربه کاری اشتر

؛  اک همچنان میشود که خدمات حمایوی و کمک ترانسپوریر اشتر
هزینه ای کار و اموزش؛ فیس، فیس های امتحانات، کتاب ها، و 

 .وسایل مکتب بدست بیاورند

ایط بودن   :واجد رسر
شما باید قادر به کار کردن باشید برای دریافت کردن و درخواست دادن 

اگر شما مزایای کالفریش . کالفریش یا کالفریش انتقایل/کمک عامهبرای  
غتر کمیک دریافت میکنید و یک بزرگسال دارای بدن قادر بدون وابسته 

اک کنید این یک . هستید، پس شما همچنان میتوانید در پروگرام اشتر
 .پروگرام اجباری نیست

 :چگونه درخواست کرد

مک عمویم میشود در یک دریافت کنندگان کالفریش فعیل یا ک •
ی پرس و جو کنند یا با 

َ
به  510-263-2420دفتر اس اس ا
 تماس شوند. 

 را ببینید.  2برای درخواست دادن به کالفریش، صفحه  •

 را ببینید.  3برای درخواست به کمک عمویم، صفحه  •

 

 کمک کرایی اضطراری
 

 اضطراریکمک کرایی 
 

https://alamedasocialservices.org/public/services/community/season_of_sharing.cfm
https://alamedasocialservices.org/public/services/community/season_of_sharing.cfm
https://alamedasocialservices.org/public/services/community/season_of_sharing.cfm
http://www.mybenefitscalwin.org/
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 –خدمات اشتغال و وظیفه ادامه دارد   –

پروگرام مهارت : خدمات مسلک انفرادی شده
(ِال ای بی )محدود انگلییس 

ی)دریافت کنندگان کمک نقدی پناهنده 
َ
نیاز دارند تا در ( ار یس ا

اک کند .فعالیت های اموزش و اشتغال اشتر

همکاران جامعه اداره خدمات اجتمایع خدمات اشتغال و انگلییس مسلیک 
اک (وی ِای ِاس ِال/ِای ِاس)را بحیث لسان دویم  اموزش مشخص به اشتر

 . کنندگان ماهر غتر انگلییس را فراهم میکند
 .هدف بدست اوردن اشتغال و استغناء است

ایط خواهد بود  : گ واجد رسر

 چطور درخواست داد: 

 کال ورکس دریافت کند بخاطر 

ً

باید درخواست دهد یا فعال
اک کردن در کال اموزش. -اشتر

برای درخواست دادن به کال ورکس: 

ی دیدن نمایید. •
َ
 از هر دفتر اس اس ا

ً
شخصا

www.mybenefitscalwin.orgانالین بروید:  •

 اموزش-برای پرس و جو در مورد کال
به مشاور اشتغال موظف تان به تماس شوید.  •

 : برای معلومات بیشتر

 .www.alamedasocialservices ویب سایت: 
org/public/services/employment_and_

 مهاجرین •
 پناهجویان •
یان کال ورکس• مشتر

چگونه پرس و جو کنیم: 

یان کالفریش• مشتر
یان کمک • عمویممشتر

training/cal_teen.cfm ی

 امادگ مسلک جوانان:  
 از دب  ناکتب پروگرام

نااوج تابسم

اموزش-کال

نوجوانان باردار و پدرومادر که کمک نقدی از اموزش به -کال
طریق پروگرام کال ورکس بدست میاورند خدمت میکند. این 
طوری طراج شده است تا نوجوانان پدر و مادر را حمایت 

کنند تا دیپلوم لیسه عایل اش یا ج  ای دی را بدست اورده و 
 نخست قدم به سوی اهداف اینده شان بردارند. 

ریت موردی، حمایت توجه و ترانسپورت خدمات شامل: مدی
ه های مایل ن اک کند، منابع تعلییم، و انگتر طفل تا در مکتب اشتر

فت خوب مکتب و فراغت میباشد.   برای پیرسر

ایط بودن:  واجد رسر

که مزایای کال ورکس   19نوجوانان باردار یا پدرومادر تحت سن  •
 یارا دریافت میکنند و بدون دیپلوم لیسه عایل یا ج  ای دی 

  دریافت کنندگان کال ورکس با  •

نوجوان های باردار یا پدرومادر در مواردی که به 
یحات فوق مطابقت دارند.  پروگرام اشتغال و تعلیم تشر

()اس  ی اس وای ای بی
َ
ا

اک کننده میتوانند در یک وظیفه  ساعته در هفته 20جوانان اشتر
ساعت تجربه 150$ در ساعت بدست بیاورند برای حد اکتر 10

اک اک کنندگان میتوانند جوایز مایل برای اشتر کاری. برعالوه، اشتر
خدمات توسط  در نیازمندی های تعلییم شان بدست بیاورند. 

 هئیت توسعه قوه کاری ناحیه الماندا فراهم میشود. 

 چطور پرس و جو کنیم: 

 //:https :به یک ارائه کننده خدمات جوانان به تماس شوید

www.acwdb.org/youth.page

دیپارتمنت توسعه اشتغال

دیپارتمنت توسعه اشتغال ایالت کلیفورنیا )ای دی دی( 
خدمات متفاوت مرتبط به وظیفه را ارائه میکند، شامل: 

 جستجوی وظیفه و ورکشاپ های خلص سوانح •

 نمایشگاهای وظیفه، معارفه ها، و اموزش ها •
خانواده باپیسه برای بیمه بیکاری، معیوبیت حکومت، و مزایای رخصبر  •

ایط  کارکنان واجد رسر

برای معلومات بیشتر 

edd.ca.gov :ویب سایت

http://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/employment_and_training/cal_teen.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/employment_and_training/cal_teen.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/employment_and_training/cal_teen.cfm
https://www.acwdb.org/youth.page
https://www.acwdb.org/youth.page
http://edd.ca.gov/
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ی بی اس(

َ

خدمات حفاظبر بزرگساالن )ا

افراد، شهروندان نگران، ای یی اس به گزارش های از طرف 
فراهم کنندگان خدمات اجتایع و صیح، و نمایندگان تطبیق 
قانون در مورد بزرگساالن همراه با معلولیت های توسعه ای، 
، و سالخورده ها، کسانیکه  بزرگساالن معیوب فزییک و ذهبن
 شاید بطور فزییک یا مایل سوء استفاده یا بهره برداری شوند. 

ایط بودن:   واجد رسر
بدون در نظر داشت عاید، هر کسیکه مشکوک که ازش سوء 

استفاده میشود یا از نظر انداخته شده است کیس است: 
ن  • با معلولیت ذهبن یا جسیم یا 64تا  18سنیر

 یا مسن تر.  65سن  •

:برای گزارش دادن سوء استفاده

or 1-866-CALL-APS 5277-225-866-1به تماس شوید•

سالخوردهصالحیت ناحیه بر  

ی کردن قبل از وقت، سوء استفاده، و عواقب ، بستر از تنهای 
یا باالتر(.  60منفن صحت برای بزرگساالن )سن 

خدمات شامل: توجه روزانه به بزرگسال، مدیریت موردی، 
ی از سوء استفاده  ی از مرض، جلوگتر خدمات جامعه، جلوگتر

بیمه بزرگسال، حمایت توجه کننده خانواده، بهبود صحت، 
(، معلومات  صیح، خدمات مشوریر و وکالبر )ایچ ای یس ای یی
، خدمات بازرس،  ، پروگرام های غذای 

و کمک، خدمات حقوفر
ر شدن بزرگسال ی از متضن اشتغال ارشد، جلوگتر

 :چطور پرس و جو کنیم

ید • به کمک و معلومات ارشد تماس بگتر

or 510-577-3530 2020-510-800-1به 

خدمات حمایوی در خانه

ایط، نابینا، و افراد پروگرام ای ایچ اس اس به  افراد مسن واجد رسر
و انها در خانه خود شان معلول کمک فراهم میکند تا از ایتن

ی برای انجام سالمت بمانند. ای ایچ اس اس نظر به قابلیت مشتر
خدمات فراهم میکند که و این فعالیت ها دادن فعالیت روزانه 

شامل تغذیه کردن، حمام کردن، لباس پوشیدن، حفاظت خانه، 
، خریداری، تهیه غذا و پاک کردن، تنفس، توجه به  لباس شوی 
کاسه و مثانه، داخل شدن و خارج شدن از بستر خواب، همرایه
، و نظارت  ، خدمات تکمیل کننده طب  کردن به مالقات های طب 

 فاظبر میشود. ح

ایط بودن:  واجد رسر

 کردن بشکل سالم و 
ی

بدون کمک ناتوان به زندگ
کال دریافت میکند؛-مید •

 نابینا؛ •

 معلول؛ یا •

یا مسن تر باشد 65سن  •

چگونه درخواست کرد: 

1900-577-510تماس •
•  

ً
ن دوشنبه شخصا قبل از  8:30جمعه، -دریک راهرو در بیر
بعد از ظهر در مرکز شهر ایستمونت کوچه  5:00-ظهر

ل  6955 ن اوکلند، یس ای  143سویت  – 1فوت هیل متن
94605 

تحقیقات سوء استفاده و غفلت

پاسخ اضطراری/خط تماس ویژه سوء استفاده طفل برای 
 حفاظت طفل ناحیه: خدمات 

1800-259-510 : ساعت 24خط تماس ویژه 

خط تماس ویژه به تمام اجراکنندگان قانون، شفاخانه ها، گزارش 
های حکم شده، مردم عامه کسانیکه گزارش سوء استفاده طفل را 
میدهند یا معلومات بدست میاورند. خط ویژه همچنان در مورد 

خدمات جامعه معلومات فراهم معارفه ها مشوره ها و در مورد 
 میکند. 

بعد  5:30 –قبل از ظهر  7:30در جریان ساعات کاری )
از ظهر روزهای کاری(، معارفه ها و گزارش های خط 

ویژه در مورد اطفال که دعوه شده توسط سوء استفاده 
مورد تهدید، غفلت، یا بهره برداری قرار گرفته، توسط 

 فت میشود. واحد پاسخ اضطراری غربالگری دریا

قبل از ظهر( و در  7:00 –بعد از ظهر  7:00بعد از ساعات )
تماس ها در معلومات و جریان رخصبر هفته ها/رخصبر ها، 

معارفه های ایدن دریافت میشود )ایدن ای و ار( و به کارمندان 
 بعد از ساعات اداری راجع میشود. 

خدمات بزرگساالن و سالخورده

خدمات اطفال و خانواده
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 – دارد خدمات اطفال و خانواده ادامه –

اتحاد مجدد و نگهداری خانواده

منظورش دوباره یکجا کردن  اتحاد مجدد خانواده )اف ار( 
طفل همراه با والدین اش در یک خانه، امن، باثبات و حمایوی 
است. تمام قضایای اف ار حاوی قضایای است که در ان اطفال 
از توجه و بند والدیبن حذف شده اند. خدمات کمک به یکجا 
شدن دوباره خانواده در دوره های متفاوت وقت، که توسط 

 ل ایجاد شده است عرضه میگردد. دولت و قانون فدرا

با خانواده های کار میکند که اطفال نگهداری خانواده )اف ام( 
شده وابسته های محکمه  بخاطر سوء استفاده و غفلت شان

است، اما انانیکه در خانه میمانند طوریکه ارزیای  جاری اجازه 
میدهد درحالیکه خدمات عرضه میگردد. هدف این است تا 

هرجاییکه ممکن باشد اتحاد خانواده نگهداری و مستحکم شود. 

یک مداخله غتر محکموی برای نگهداری غت  رسیم خانواده 
پروگرام رضاکارانه خانواده هاییکه رضایت دارند در خدمات و 

اک کنند. مدیریت موردی اشتر

 :برای معلومات بیشتر 
https://alamedasocialservices.org/public/ 

services/children_and_family/index.cfm 

خدمات نگهداری

خویشاوندان و غتر خویشاوندان میتوانند نگهبانان حقوفر یک 
 طفل رضایع بگردنند. 
اداره خدمات اجتمایع با نگهبانان کار واحد نگهباین حقوفر 
المندا مسکن گزیده اند و کساین هستند که میکند که در ناحیه 

 کمک مایل توجه به یک رضایع را بدست میاورند. 
کارکنان رفاه طفل با نگهبانان در تماس هستند و جوان با انها 

ماه( مالقات میکند، که خدمات  6حد اقل دو بار در سال )هر 
 میکند. مدیریت موردی با تاکید بر معارفه ها و مداخله فراهم 

 :برای معلومات بیشتر 
https://alamedasocialservices.org/public/ 

services/children_and_family/faq.cfm 

خدمت توجه رضایع

خدمات راغب و مفصل را اطفال که  خدمات جایگزیب  
ون از خانه است فراهم میکند.   نیازمند جایگزیبن بتر

خانه یک خویشاوند موجود و راضن انتخاب  جایگزیبن در 
نخست برای جایگزیبن خارج از خانه برای هر طفل است. 

ایط بودن توجه رضایع ایط بودن ابتدای  و  واجد شر
واجد رسر

ون از خانه برای پروگرام های کمک  جاری اطفال را در توجه بتر
کل و مایل مانند کمک به خانواده های همراه با اطفال -مید

( فراهم میکند. پرداخت AFDC-FCتوجه رضایع ) –وابسته 
به توجه کنندگان برای توجه و حمایت اطفال  AFDC-FCهای 

توجه کنندگان جابجا شده اند داده میشود.  رضایع که در خانه

خط تلفون توجه رضایع: 

510-268-2500

توجه کنندگان فراهم کنندگان فعیل میشود که با پرسش های 
ایط بودن در مورد طفل رضایع در تماس  مرتبط به واجد رسر

 باشند. 

ی فرزندگت 

ی  اداره خدمات اجتمایع ناحیه المندا بحیث یک اداره فرزندگتر
توسط دیپارتمنت خدمات اجتمایع کلیفورنیا دارای مجوز شده 

ی اطفال است.  ی خدمات را در مورد فرزندگتر پروگرام فرزندگتر
وابسته به محکمه در سیستم رفاه طفل، بحیث یک پروسه که 

ی اداره گفته میشود، فرا  هم میکند. برایش فرزندگتر

ی مستقل و  ی همچنان خدمات فرزندگتر پروگرام فرزندگتر
 پدرخوانده را برای اطفال غتر وابسته فراهم میکند. 

:برای معلومات بیشتر 

ی، معلومات عمویم :فرزندگت 
510-268-2422

ی، والدین رضایع، مجوز رضاع فرزندگت 

510-259-3575معلومات: 

ی مستقل:  2428-268-510فرزندگت 

ی پدرخوانده:  4276-268-510 فرزندگت 

https://alamedasocialservices.org/public/services/children_and_family/index.cfm
https://alamedasocialservices.org/public/services/children_and_family/index.cfm
https://alamedasocialservices.org/public/services/children_and_family/faq.cfm
https://alamedasocialservices.org/public/services/children_and_family/faq.cfm
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 – خدمات اطفال و خانواده ادامه دارد  –منابع جامعه

) خدمات حمایت خویشاوندی )گ اس اس بی

خدمات حمایت خانواده بر اساس جامعه برای توجه کنندگان 
 خویشاوند و اطفال که در خانه های شان است شامل: 

خدمات حمایت طفل ساحه بی 
2443-834-510تلفون: 
94610، اوکلند، یس ای 500گرند #  401جاده 

مرکز طفل لنکن
8026-583-510تلفون: 

9454، هیوارد، یس ای 1149رسک ای 

رضاکارانه کمک عاید مالیهپروگرام 

یان اداره خدمات  مالیه بدون هزینه به مشتر
ی

خدمات امادگ
ن و صاحبان خانه در رسارس  اجتمایع و افراد دارای عاید پاییر

 ناحیه المندا موجود است. 

اماده کنندگان رضاکارانه مالیه تصدیق شده ای ار اس ما کمک 
ن کند که پرداخت کنندگان ما لیه دارای عاید کم میکند تا تضمیر

 هر کریدت و کرس را که انها بدست اورده اند دریافت میکنند. 

پروگرام ویتا بطور ساالنه از اواخر جنوری تا اوسط اپریل 
 فعالیت میکند. 

چگونه درخواست کنیم: 

 مالیه اس اس ای 
ی

مالقات ها نیاز است تا در سایت های امادگ
 اوقات: باشند. انالین بروید به تقسیم 

 https://alamedasocialservices.org/eitc.cfm

 : برای معلومات بیشتر

9141-271-510تماس •
 vita.eitc@acgov.org ایمیل  •
 .www.alamedasocialservices ویب سایت •

org/public/services/community/eitc/ 
free_tax_services.cfm 

 اتحادیه افغانها
510-745-1680
www.afghancoalition.org 

 و اموزیسر 
ر
همکاری حقوق

 مهاجرت ناحیه المیدا
510-241-4011

 جزیره نشی   
ر
توسعه حقوق

 اسیا پاسفیک
510-251-2846
www.apilegaloutreach.org 

 ساحه بی 
ر
 همکاری حقوق

800-551-5554
https://baylegal.org 

یه کاتولیک  کمک های خت 
 
ر
ق  بی شر
510-768-3100
www.cceb.org 

و لیگل دی ال  رضا سنتر
510-437-1554
https://centrolegal.org 

 
ر
ق  جامعه بی شر

ر
 مرکز حقوق

510-548-4040
https://ebclc.org 

 
ر
ق  الملیل بی شر

 انستیتیوت بی  
510-451-2846
https://iibayarea.org 

خدمات امادگی مالیه بدون هزینه

https://alamedasocialservices.org/eitc.cfm
mailto:vita.eitc@acgov.org
http://alamedasocialservices.org/public/services/community/eitc/free_tax_services.cfm
http://alamedasocialservices.org/public/services/community/eitc/free_tax_services.cfm
http://alamedasocialservices.org/public/services/community/eitc/free_tax_services.cfm
http://alamedasocialservices.org/public/services/community/eitc/free_tax_services.cfm
http://alamedasocialservices.org/public/services/community/eitc/free_tax_services.cfm
http://www.afghancoalition.org/
https://www.apilegaloutreach.org/
https://baylegal.org/
http://www.cceb.org/
https://centrolegal.org/
https://ebclc.org/
https://iibayarea.org/



