
 
 

 
ی اورنج اجتمایع خدمات آژانس کانت   ( SSA ) برنامھ و خانواده و کودکانی خدمات ،عمویم سالمت مھیب ،کمیک یھا برنامھ بزرگساالن، خدمات  

یخودکفا یھا دھد یم ارائھ شھرستانی نیا ساکنانی بھ را خانواده ی  . SSA ی اورنج رسارس در رای کارمند 4400 از شیب است نموده استخدام کانت   . 
،یب اطالعات یبرا دیکن مراجعھ                                        آدرس بھ شت  . 

ی هیاعالم مطبوعات   
 

یانتشاریفوریییبرا           تماس:    

JamieیCargo 
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 دریافت کنندگان              تخصیص ماهانه اضطراری را از دست خواهد داد 

دهد  می پایان                عمومی  بهداشت اضطرار  هنگام در شده اضافه  مزایای به  فدرال دولت  

  از آوریل ماه از کانتی اورنج  ساکنان فدرال؛ دولت توسط 2023 مالی سال تلفیقی      اورنج اورنج کانتی اورنج کانتی اورنج
ی بود خواهند برخوردار کمتری  مز  ایای مزایای  

  2023  فوریه  28 از این امر  که  دهد می پایان     یی  یییی اضطراری تخصیص صدور برای کالیفرنیا ایالت  صالحیت   به فدرال  قانون

 .استا االجر الزم

 ساکنان برای ماه در دالر میلیون 30 تقریبا   و است   ییی  یی معمول مقدار بر عالوه  اضافی مزیت یک اضطراری تخصیص
این تخصیص به موقع   کنندگاندریافت به  که آنجایی از .آید می حساب به عمومی بهداشت  اضطرار  طول در کانتی اورنج

  صادرییییی   الکترونیکی مزایای انتقال هایکارت به هاپرداخت مارس ماه در  اضطراری  تخصیص آخرین ،شود پرداخت
.شودمی  

ی  اییفرنییکالیییادارهیخدماتیاجتمایع یکنندگانییییافتییبهیدری    یییت  ی ی  ی   یت  اطالعیدادهیاستییییاضطرارییصییتخصییانیازیپاییاورنجیکانت   

ی  ی دیدیازی یتغیکیی نیی،ی»یاییت  وری یت  یحقیشنواییچیاست،یهیییضر چیوجودیندارد.یهیییاضطرارییصییتخصیییاییمربوطیبهیازیدستیدادنیمزایییی  ی
(۸۸۸)ی۴۴۵-۱۹۵۵بهیشمارهییالتیبایخطیتلفنیاییدییداردیباییسؤایلیییاضطرارییصییتخصییانیکهیدریموردیپاییی.«یهریکیسستیالزمینییگرییاقدامید ی
یتماسیبگ دیت   

ی معمول یاییمزای مبلغ ی  یی    ی  یتغ ی  ی یهای کارت بهی  ماه هر اول روز 10 در وی کرد نخواهد یت  گرددییمی ارسال ییت   

ی اورنج اجتمایع خدمات آژانسی هرچند کنندگان افتیدری امای ندارد،ی انقضای خی    تاری از پس رای یاضطراری یهای صییتخص ادامه تیصالحی یییییت   
ی مرکز بای تای کندی یم قیتشوی رای یبگ تماس ییییت  ری عرصه در  متخصصان .ندت  ای واجد دانست  یتغی توانند یم بودن،ی طییرسر برریس رای خانواده اتییت   

کنند یم افتیدری اییمزای در رای ممکن مبلغ نییباالتری کنندگان افتییدری که کنند حاصل نانیاطمی تای)درآمد کاهش ایی های نهییهزی شیافزای مانندی( کنند  

  در  از روزهای دوشنبه تا جمعه ظهر  از  بعد 8 تا صبح  6:30 ساعت  از ،یی  یی        یییی  اجتماعی ، خدمات   آژانس تماس مرکز

. باز می باشد شنبه در روز  ظهر   از بعد 4:30 تا صبح  7از      و.  است  دسترس  

ریهمچن برا  یبگ تماس ۲۱۱ شمارهی بای توانند یم ت  ی از ایی ندت  ی                             یییت  کنندی برقرار ارتباط منابع ریسای و غذای بای تای کنند دنیید یت   

ی اورنج یهای خانواده ی یاییمزای درخواستی به مند عالقهی که کانت  ی  یت  ی  یت  ی ، ی  ی  ییت  ی   ی  ی ،ی ی  ی             یییت  ی و    ی  ی  ی     یییت  ایی هستند ی   
ی ی به شوند یمی قییتشوی هستند،ی موجود پرونده اطالعاتی برریس به لییمای کهی کسایر ی     ی                   یییت  نهییگزی از یکیی از ایی کنند مراجعهی ی   

کنندی استفاده ریزی یهای  

 میتوانید به   یییی   ییی      یایییی           یییی ، یییی  یییی ، ییییی   ییی  های عمومیبرای درخواست یا بررسی مزایای کمک  •

های زیر مراجعه نموده می توانید: مراجعه نماید ، یا از طریق یکی از گزینه ییییییی                                                    ی   

از لینک زیر استفاده نماید   یییی  ییییبرای   
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دی ا نمی دی دی نما دی نما مراجعه ی  ی یییییی یبرا   

 اجتماعی خدمات آژانس شماره تماس  •
 

o بعد 4:30  ساعت تا صبح 7 و . از دوشنبه تا جمعه است ظهر   از بعد 8 تا  صبح 6:30  از تماس  مرکز  کاری ساعات  

 . به روز شنبه می باشد  ظهر از
 

 اجتماعی: خدمات   آژانسحضوری ، دفتر  •
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