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 دف�ت انجمن خدمات اجتما� کانیت به طور موقت �سته میباشد

 

 به مراجعه کنندگان پ�شنهاد م�شود از راە های د�گری برای در�افت خدمات استفادە نمایند
 
 

، کال�فرن�ا. ( از   Magnolia St. Westminster ۱۵۴۹۶دف�ت انجمن خدمات اجتما� واقع در   - ) ۲۰۲۲آور�ل   ۴اورنج کانیت
 آور�ل به دل�ل ساخت و ساز تعط�ل میباشد.   ۱۱آور�ل تا ظهر روز دوشنبه   ۷ظهر روز پنجشنبه 

 به مراجعه کنندگان پ�شنهاد م�شود جهت در�افت خدمات از روشهای ذکر شدە در ذ�ل استفادە نمایند.  

   مراجعه کنندگان سازمان خدمات اجتما� اورنج کانیت میتوانند با مراجعه به و�سا�ت 
http://www.mybenefitscalwin.org   و �ا از ط��ق گ��نه های ز�ر، درخواست مزا�ایGeneral Relief, CalWORKs, 

CalFresh, Medi-Cal    .بدهند و �ا خواهان بر� اطالعات پروندە خود باشند 

 

  www.GetCalFresh.orgدرخواست مزا�ای کلفرش:  ●

 

 www.coveredca.comدرخواست مزا�ای مد�کل:  ●

 

 )  ۸۰۰(۲۸۱- ۹۷۹۹مرکز خدمات تلفیف  ●

شب و شنبه ها از  ۸صبح ا�   ۶:۳۰ساعات اداری مرکز خدمات تلفیف روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   ○
 بعد از ظهر میباشد.    ۴:۳۰صبح ا� ۷ساعت 

 از ط��ق حضوری در �� از دفاتر سازمان خدمات اجتما�: 

list-location-locations/office-us/office-https://www.ssa.ocgov.com/about  

وزهای دوشنبه تا جمعه از  ) در ر ۸۰۰( ۵۱۰-۲۰۲۰) با شمارە را�گان office on agingبرای برقراری ارتباط با دف�ت اورنج کانیت (  
 بعد از ظهر تماس گرفته و �ا به آدرس ز�ر ا�م�ل بزن�د.   ۵صبح تا   ۸ساعت 

  areaagencyonaging@occr.ocgov.com 
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 در�ارە   https://ochousing.orgت ) میتوانند از ط��ق و�سا�OCHAمراجعه کنندگان سازمان مسکن اورنج کانیت (
�

اطالعات ک�
OCHA    :ند ی بگ�ی  کسب نمایند. مراجعه کنندگان میتوانند با مراجعه به مکانهای مجازی ز�ر کمک ب�ش�ت

●  :
�

 OCHAContact@occr.ocgov.comکسب اطالعات ک�

 OCHA.Referral@occr.ocgov.com (فقط برای افرادی که سند دارند):  OCHAل�ست خا�  ●
فعال هستند، میتوانند از   OCHA  ۲۰۱۲در حال حا�ف �سته میباشد. کسائف که در ل�ست   OCHAل�ست انتظار  ●

ی کسب نمایند.  اطالعات   /https://www.waitlistcheck.comط��ق و�سا�ت   ب�ش�ت

. 

 تماس برقرار کنند:    OCHAمراجعه کنندگان میتوانند از ط��ق شمارە های ز�ر با 

●  (۷۱۴) ۴۸۰-۲۷۰۰ 

 ) خدمات رله کال�فرن�ا  ۸۰۰(  ۷۳۵۲۹۲۹ ●

o  بعد از ظهر میباشد.   ۵صبح تا  ۸ساعات پذیرش تلفیف روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 

بعد از ظهر میباشد. میتوان�د    ۵صبح تا   ۸ساعات اداری برای مراجعه حضوری با وقت قب� روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 
ی کسب نمای�د.   us-https://ochousing.org/conactاز ط��ق و�سا�ت   اطالعات ب�ش�ت

 با شمارە  OCLINKsمراجعه کنندگان سازمان مراقبت های بهداشیت اورنج کانیت که به کمک ن�از دارند میتوانند با 

ند. ۸۵۵(۶۲۵-۴۶۵۷   ) تماس بگ�ی

 به و�سا�ت ز�ر مراجعه نمائ�د:  CalOptimaبرای تماس با 

  https://caloptima.org/en/ContactUs.aspx.  

 : ف مرکز منابع مراقبیت اورنج کانیت  مراجعنی

https://www.caregiveroc.org/contact-us.  

، به و�سا�ت ز�ل مراجعه نمای�د:  برای کسب اطالعات ب�ش�ت در�  ارە خدمات کانیت

 ocgov.com.  
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