
 

 

ssacomm@ssa.ocgov.com 

مراقب   ا مزا
 اشند

شود   
 کنند  اط

ه مش  ارت انتقال   یدارا انشهرستان اورنج 
ا دس اشند که س ات محرمانه ه اطالع ا دارند 

www.ebt.ca.gov/cardholder .ان دس  شانه حساب ها ام
ند س الت ه اطالعات شخ   هس  کنند 

PIN(ان ،اجتما  ، شماره تأم  اطالعات 
ان   افتدر  یبرداشت وجوه از حساب ها کنند

اش شما  هرگز اطالعات شخ SSAکه   د داشته 

ا مرکز تماس   (800) ه شماره SSAدرخواست، لطفا 
گ  .د تماس 

خود را  PINشود   هتوص د،مشکوک ارائه کرده ا
ده  :دخود را 

ه شماره انه روز، هفت روز هفته،   ا ،9677-328 (877) ساعت ش

 .ظ.ب 4:30ظ تا .ق

ان و خانواده و برنامه ها نان   خودکفا یخدمات کود ه سا خانواده را 
،  .دکن  د ازد /http://ssa.ocgov.com ما از نشا  ش

 مطبوعا  هانب

 ارگو  ج :مسئول تماس 

ssacomm@ssa.ocgov.com

ون  افتدر  ان انتقال ال مزا ککنند
دار  اشند نیآنال  یها یاله

ارت ها ان   هتوص دا ا EBT یه دارند
کننداطخود احت در ارائه اطالعات شخ

ه مش ) SSA( سازمان خدمات اجتما — )2022 لآور  29 شهرستان اورنج 
داران احتما اله اشند که س هشدار داده است که مراقب 

دار  جع یها ت اله ه   .بزنند یدست 

شا  د ا اشند که فقط در  اه  www.ebt.ca.gov/cardholder آ
ه ظاهر ش  جع یها توب سا التا EBT توب سا هکه 

ارت  ه شماره  PIN( یفرد  شماره شناسا ا /و EBTشامل اما نه محدود 
اش برداشت وجوه از حساب ها یاطالعات برا نیکه ممکن است از ا  د لطفا توجه داشته 

ه  .ندهند خود را ارائه شود اطالعات شخ اش اد لطفا  داشته 
 .درخواست نخواهد کرد

ا مرکز تماس  د یتأ یبرا ، خ ا که درخواست اطالعات معت است  درخواست، لطفا 
ار پرونده برا ا  ر مدد ا ا ی تع تانیا گ شانشده است،  تماس 

مشکوک ارائه کرده ا یروش ها ر یسا ا  لما ،مت  امپ قخود را از ط 
ارت  ا  یگزارش مفقود   ر،ز  یشماره تلفن ها ده EBTقت  خود را 

 EBT ه شماره 24 الت،ا انه روز، هفت روز هفته،  ساعت ش

ه تا جمعه از  ه ها از .ب 8ظ تا .ق 6:30، دوشن ق 7ظ و شن

ل به است گزار   .دکن  مخود تنظ مح سنزد اداره 

### 

ا  مهب ،مساعد  یشهرستان اورنج خدمات بزرگساالن، برنامه ها ان و خانواده و برنامه ها ،سالمت هم خدمات کود
SSA تا شهرستان اورنج استخدام دارد 4,000از  شب ،ب طالعاتا یبرا. نفر پرسنل در  ش

 

 

 یجهت انتشار فور 

 
 
 

ال 29( افرنشهرستان اورنج، 
ون داران احتما) EBT( امزا کال اله هشدار داده است که مراقب 

وب سا قاز ط  ان،مش 

ارت ها ان  ا EBT یدارند
وب سا. و مشاهده آنها را دارند

ارت  ابند، دس ه شماره  شامل اما نه محدود 
اش. تولد خــــا تار /و لطفا توجه داشته 

 .شود استفاده

شود اطالعات شخ  هتوص انه مش 
درخواست نخواهد کرد لما ا  مت  امرا در پ

ر مطم ن که درخواست اطالعات معت است   د سا
گ 281-9799  د تماس 

ر اطالعات شخ خود را از ط  ا
شماره تلفن ها قو از ط  د ده ی تغ

  انخدمات مش 

  مرکز تماسSSA ه تا جمعه از ، دوشن

به است گزار   همچن
 
 

 
شهرستان اورنج خدمات بزرگساالن، برنامه ها) SSA( سازمان خدمات اجتما
SSA. دهد شهرستان ارائه 


