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 راھنمای کمکی مھاجران
 

 ھا و خدمات ارائھ شده از سویبرنامھ
 اداره خدمات اجتماعی
 آالمدا کانتی

  و ھمکاران اجتماعی
 

 
 SSAنشانی دفترھای 

 ساعات کار
 جمعھدوشنبھ تا 

 ب.ظ 5:00صبح تا  8:30
 

 مرکز خودکفایی نورت کانتی
2000 San Pablo Ave. 
Oakland, CA 94612 

 
 مونتمرکز خودکفایی ایست

6955 Foothill Blvd., Suite 100 
Oakland, CA 94605 

 
 مرکز خودکفایی اینترپرایز
8477 Enterprise Way 
Oakland, CA 94621 

 
 خدمتی ادن آرنا-مرکز چند

24100 Amador St. 
Hayward, CA 94544 

 
 دفتر فرمونت

39155 Liberty St., Suite C330 
Fremont, CA 94536 

 
 دفتر لیورمور

2481 Constitution Drive, Suite B 
Livermore, CA 94551 

 
 سایت:وب

www.alamedasocialservices.org 
 

 مرکز تماس خدمات مشتریان:
 4772-999 (888)یا  263-2420 (510)

 
 آالمدا کانتی 211

مندی از خدمات برای کسب اطالعات رایگان و خصوصی و بھره
تماس  1-1-2ارجاع بھ خدمات مسکن، بھداشتی و اجتماعی با 

 بگیرید.
 روز ھفتھ. 7روزی، شبانھ

 
 

 فھرست:
 کمک غذایی

 کمک پزشکی
 کمک نقدی

 کمک اضطراری در زمینھ اجاره مسکن
 خدمات شغل و اشتغال

 خدمات بزرگساالن و سالخوردگان
 هخدمات کودک و خانواد

 تنظیم رایگان اظھارنامھ مالیاتی
  جامعھ در منابع
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 مھم!

 
 قوانین مزایای عمومی تغییر نکرده است. •

گیرد محرمانھ قرار می SSAاطالعاتی کھ در اختیار  •
مندی از مزایا است و فقط برای تعیین صالحیت بھره

 رود.بھ کار می

توانند در صورت لزوم برای ھا میافراد و خانواده •
 استفاده از مزایا و خدمات اقدام کنند.

ھای برنامھ نامھبھ افرادی کھ برای پر کردن درخواست •
کنند، ھیچ وجھی بھ شما کمک می SSAو خدمات 

نپردازید. وظیفھ ما کمک کردن بھ شما در زمینھ ارائھ 
 درخواست است!

  

FARSI 

http://www.alamedasocialservices.org/
file://SSAEASTSANFILSR/Agency/PUBLIC%20INFORMATION%20OFFICE/Publications%20for%20distribution/OPEP/Immigrant%20Resource%20Guide_TRANSLATIONS/_bookmark3
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 کمک غذایی

CalFresh  ایکمک تغذیھ -») کوپن غذا«(با نام سابق 
 

 
CalFresh درآمد کمک غذایی ماھانھ ھای کمبھ افراد و خانواده

کند تا امکان تھیھ غذای سالم برای آنھا فراھم شود. ارائھ می
(انتقال  EBTاز طریق کارت  CalFreshدسترسی بھ مزایای 

 پذیر است.الکترونیکی مزایا) امکان
 : شھروندان ایاالت متحده و ساکنان دائم قانونیصالحیت

 کنیم:چگونھ اقدام 
 SSAبھ ھریک از دفترھای مراجعھ حضوری  •
یا  4772-999-888-1تلفنی:  •

510-263-2420 
 mybenefitscalwin.orgآنالین:  •

 )EBT» (انتقال الکترونیکی مزایا«خط راھنمای 
 (برای رفع مشکالت مربوط بھ کارت):

1-877-328-9677 
 برای کسب اطالعات بیشتر:

 /www.alamedasocialservices.orgسایت: وب
public/services/food_assistance/index.cfm 

 
 ایکمک تغذیھ -) CFAPبرنامھ کمک غذایی کالیفرنیا (

 
کمک مشمول بودجھ ایالتی برای تھیھ غذای سالم، ویژه افراد 

 غیرشھروندی کھ واجد شرایط استفاده از مزایای فدرال نیستند.
 ساکنان دائم قانونی -: بیشتر مھاجران صالحیت

 چگونھ اقدام کنیم:
 SSAبھ ھریک از دفترھای مراجعھ حضوری  •
 یا 4772-999-888-1تلفنی:  •

 510-263-2420 
 mybenefitscalwin.orgآنالین:  •

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 .https://california-foodstampsسایت: وب

org/calfresh-for-non-citizens.html

 

 کمک پزشکی

Medi-Cal ــ دسترسی بھ خدمات درمانی 
 

ھا، ھزینھ ویژه کودکان، خانوادهپوشش بھداشتی رایگان یا کم
معلولیت کھ درآمد و منابع آنھا سالخوردگان و افراد دچار 

 محدود است.

: شھروندان ایاالت متحده و ساکنان صالحیت
 دائم قانونی

 چگونھ اقدام کنیم:
 SSAبھ ھریک از دفترھای مراجعھ حضوری  •
نامھ پستی و کتابچھ راھنمای : برای دریافت درخواستپستی •

Medi-Cal  یا 2300-777-510با شماره رایگان 
 تماس بگیرید. 1-800-698-1118

یا از طریق  mybenefitscalwin.orgآنالین:  •
Covered California  بھ نشانیCoveredCa.com 

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 .www.alamedasocialservicesسایت: وب

org/public/services/medical_and_health/ 
families_with_children.cfm 

 

 کمک نقدی

 )RCAکمک نقدی ویژه پناھندگان (
 

کمک پزشکی «برای ارائھ کمک نقدی و پزشکی (برنامھ 
بھ پناھندگان غیرشھروند بدون فرزند کھ واجد ») پناھندگان

ھای نقدی دیگر نیستند، طراحی شده مندی از کمکشرایط بھره
توانند طی ھشت ماه نخست حضور است. افراد واجد شرایط می

مند بھره CalFreshو  RCA، Medi-Calدر ایاالت متحده از 
ھا برخوردار در صورتی از این کمک RCAشوند. مشتریان 

شوند کھ در مراکز خدمات آموزش و اشتغال ثبت نام و می
 شرکت کرده باشند.

 CalWORKs: پناھندگان غیرشھروند کھ واجد شرایط صالحیت
 نیستند. صالحیت بھ شرایط فردی بستگی دارد.

 چگونھ اقدام کنیم:
اقدام  RCAخواھند برای استفاده از افرادی کھ می •

را بھ  CalWORKsنامھ کنند، باید درخواست
آنالین یا بھ صورت  SSAبھ دفتر حضوری صورت 

 ارائھ کنند mybenefitscalwin.orgدر 

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 .www.alamedasocialservicesسایت: وب

org/public/services/financial_assistance/ 
refugee_cash_assistance.cfm 

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/
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/families_with_children.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/families_with_children.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/families_with_children.cfm
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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 ــ کمک نقدی ادامھ ــ
 )CAPIبرنامھ کمک نقدی ویژه مھاجران (

 
CAPI  برای ارائھ مزایا بھ افراد غیرشھروند قانونی کھ دچار

مشکل مالی ھستند و بھ دلیل وضعیت پناھندگی صالحیت استفاده 
) فدرال را ندارند، طراحی شده SSI» (درآمد تامین تکمیلی«از 

 است. صالحیت بھ شرایط فردی بستگی دارد.
 :صالحیت

یا  مھاجران نابینا یا دچار معلولیت در ھر گروه سنی
 ای کھسالھ 65سالخوردگان حداقل 

درآمد «بھ دلیل وضعیت مھاجرت واجد شرایط استفاده از  •
) SSI/SSP» (پرداخت مکمل ایالتی»/«تامین تکمیلی

 نیستند و
درآمد یا بدون درآمد ھستند، دارایی ترکیبی آنھا کمتر از کم •

برای افراد  3,000برای افراد مجرد و حداکثر $ $2,000
 متاھل است.

 چگونھ اقدام کنیم:
 SSAبھ ھریک از دفترھای مراجعھ حضوری  •

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 یا 0954-648-800-1با شماره تلفن گویا: 

 تماس بگیرید 510-268-2332
 .www.alamedasocialservicesسایت: وب

org/public/services/financial_assistance/ 
cash_assistance_program_for_ immigrants.cfm 

 
CalWORKs ھای کاری و مسئولیت در قبال (فرصت

 کودکان کالیفرنیا)
 

برای ارائھ کمک نقدی در بازه زمانی محدود، خدمات 
خانمان بر اساس یتی اشتغال و/یا خدمات ویژه افراد بیحما

ھای دارای فرزند در خانھ، درآمد فرد و خانواده، بھ خانواده
 در نظر گرفتھ شده است.

، غیر از افراد معاف، باید در CalWORKsگیرندگان 
 20) شرکت کنند یا بھ مدت WtW» (کار-تا-رفاه«ھای فعالیت

ھای دارای والد مجرد با کودک ساعت در ھفتھ برای خانواده
ھای دارای والد ساعت در ھفتھ برای خانواده 30سال؛  6زیر 

ساعت در ھفتھ برای  35سال، و  6مجرد بدون کودک زیر 
 والدی کار کنند.-ھای دوخانواده

 ــ کمک نقدی ادامھ ــ
 :صالحیت

 زیر باشندساکنان کالیفرنیا کھ دارای شرایط 
 شھروند ایاالت متحده؛ •
غیرشھروند ایاالت متحده با وضعیت سکونت دائم  •

 قانونی؛
 غیرشھروند تایید شده؛ یا •
قربانی قاچاق انسان، خشونت خانگی و دیگر جرایم  •

 خشن.

 چگونھ اقدام کنیم:
 SSAبھ ھریک از دفترھای مراجعھ حضوری  •
 mybenefitscalwin.orgآنالین:  •

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 .www.alamedasocialservicesسایت: وب

org/public/services/financial_assistance/ 
calWorks_eligibility.cfm 

 
 کمک عمومی

 
برنامھ وام مشمول بودجھ کانتی بھ ارائھ کمک نقدی بھ 
بزرگساالن مجرد، زوجھای بدون فرزند تحت تکفل و 

 پردازد.خردساالن بدون سرپرست می
ممکن است » کمک عمومی«متقاضیان و گیرندگان 

ھای تکمیلی ویژه اشتغال، غذا و واجد شرایط کمک
 بھداشت نیز باشند.

 :صالحیت
 شھروندان ایاالت متحده •
 ساکنان دائم قانونی •
 افراد غیرشھروند تحت حمایت •
دیگر افراد غیرشھروند بر اساس شرایط فردی  •

 شوند.واجد شرایط بالقوه محسوب می

 چگونھ اقدام کنیم:
 SSAبھ ھریک از دفترھای مراجعھ حضوری  •

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 .www.alamedasocialservicesسایت: وب

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
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/financial_assistance/general_assistance.cfm
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 کمک اضطراری در زمینھ اجاره مسکن
 )Season of Sharingفصل اشتراک (

 
ھای برای برآورده کردن نیازھای دائم خانواده» فصل اشتراک«

باره -آالمدا کانتی در زمینھ مسکن و امور اضطراری، کمک یک
رسانی بھ این برنامھ، کمککند. ھدف مبتنی بر بحران ارائھ می

خانوارھای واجد شرایط در زمینھ بازیابی ثبات پس از ابتال بھ 
 شرایط اضطراری غیرمترقبھ و مھارناپذیر است.

 :صالحیت
ماه  6شود کھ از حداقل بھ درخواست متقاضیانی رسیدگی می

گذشتھ ساکن آالمدا کانتی بوده باشند و یکی از شرایط زیر را 
 داشتھ باشند:

 سالھ یا باالتر؛ 55سالمند  •
 فرد از کار افتاده؛ •
 18خانواده دارای درآمد اندک یا متوسط با کودکان تحت تکفل  •

 سالھ و کمتر؛
 سالھ؛ 24تا  18جوان بدون سرپرست  •
 کھنھ سرباز؛ •
خشونت خانگی یا دیگر جرایم ماه گذشتھ قربانی  6فردی کھ طی  •

 خشن شده باشد؛ یا
 ماھھ دوم بارداری.-زن باردار در سھ •

 شرط سکونت دائم قانونی مطرح نیست.
 

 چگونھ اقدام کنیم:
غربالگری خودکار بھ شماره -با خط پیشبرای استعالم اولیھ، 

. اگر (انگلیسی و اسپانیایی) تماس بگیرید 510-272-3700
برای غربالگری » کارکنان پذیرش«واجد شرایط اولیھ باشید، 
 گیرند.تکمیلی با شما تماس می

 تضمینی برای ارائھ کمک وجود ندارد.
 برای کسب اطالعات بیشتر:

 .https://alamedasocialservicesسایت: وب
org/public/services/community/season_of_ 

sharing.cfm

 

 خدمات شغل و اشتغال

 WTWکار  -تا -رفاه
 

SSA  بھ گیرندگان فعلیCalWORKs  خدماتی از قبیل آموزش و
ای بھ اشتغال، تطبیق اجتماعی، مدیریت پرونده، انگلیسی حرفھ

) و خدمات حمایتی مانند مراقبت از VESLعنوان زبان دوم (
 کند.ھای آموزش ارائھ میکودک، حمل و منقل و تامین ھزینھ

 :صالحیت
باید متقاضی دریافت یا گیرنده فعلی  WTWمندی از برای بھره

CalWORKs .باشید 

 چگونھ اقدام کنیم:
تواند اطالعات بیشتری درباره میمشاور اشتغال شما  •

WTW .در اختیارتان قرار دھد 
بھ یکی از دفترھای ، CalWORKsبرای ارائھ درخواست  •

SSA مراجعھ کنید: سایت زیریا وب 
www.mybenefitscalwin.org 

 
 CalFreshبرنامھ اشتغال و آموزش 

 
کنندگان واجد شرایط در زمینھ کاریابی بھ شرکت SSAاز خدماتی کھ 

 توان بھ اینھا اشاره کرد:کند، میارائھ می
 آزمون ارزیابی و مصاحبھ •
) درباره تھیھ رزومھ و Job Club» (باشگاه اشتغال«کارگاه  •

ھای مصاحبھ، نکات مربوط بھ نامھ کار؛ مھارتدرخواست
 جستجو و حفظ کار.

 ره یافتن کاررسانی و راھنمایی درباکمک •
 GEDای و آمادگی آموزش حرفھ •
ھای غیرانتفاعی برای ھای کار بھ ازای اعانھ در سازمانفرصت •

 کنندگان.تقویت تجربھ کاری شرکت
توانند از خدمات حمایتی و کمک در زمینھ حمل و کنندگان میشرکت

نقل؛ تامین مخارج کار یا آموزش؛ شھریھ، ھزینھ آزمون، کتاب و 
 مند شوند.صیل نیز بھرهامکانات تح

 :صالحیت
کمک «شما باید دارای توانایی کار باشید و گیرنده یا متقاضی 

باشید. اگر گیرنده » موقت CalFresh«یا  CalFresh»/ عمومی
و ضمناً بزرگسال توانمند و بدون عائلھ  CalFreshمزایای غیرکمکی 

برنامھ  توانید در این برنامھ شرکت کنید. شرکت در اینباشید، می
 اجباری نیست.

 چگونھ اقدام کنیم:
توانند می» کمک عمومی«یا  CalFreshگیرندگان کنونی  •

 2420-263-510یا  SSAبرای کسب اطالعات بیشتر با دفتر 
 تماس بگیرند.

 مراجعھ کنید. 2بھ صفحھ  CalFreshبرای ارائھ درخواست  •
مراجعھ  3بھ صفحھ » کمک عمومی«برای ارائھ درخواست  •

 کنید.
 

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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ــ خدمات شغل و اشتغال ادامھ ــ

ای فردی: برنامھ ویژه افراد ناآشنا بھ خدمات حرفھ
 )LEPانگلیسی (

 
) ملزم بھ شرکت RCA» (کمک نقدی ویژه پناھندگان«گیرندگان 

 ھای آموزشی و شغلی ھستند.ر فعالیتد

خدمات «بھ ارائھ » اداره خدمات اجتماعی«ھمکاران اجتماعی 
) بھ ES/VESL» (ای بھ عنوان زبان دومانگلیسی حرفھ«و » اشتغال
 پردازند.) میLEPآشنا یا ناآشنا بھ انگلیسی (-کنندگان کمشرکت

 ھای شغلیفرصتکنندگان بھ ھدف این برنامھ، رساندن شرکت
 و خودکفایی است.

 چھ کسانی ممکن است واجد شرایط باشند:
 پناھندگان •
 پناھجویان •
 CalWORKsمشتریان  •

 CalFreshمشتریان  •
کمک «مشتریان  •

 »عمومی

 چگونھ اقدام کنیم:
اقدام کنند، باید  RCAخواھند برای استفاده از افرادی کھ می

بھ دفتر حضوری را بھ صورت  CalWORKsنامھ درخواست
SSA  در آنالین یا بھ صورتmybenefitscalwin.org  ارائھ

 کنند
 

Cal-Learn 
 

Cal-Learn  بھ نوجوانان باردار و دارای فرزند کھ از برنامھ
CalWORKs کنند، خدمات ارائھ نقدی دریافت می کمک

کند تا کند. این برنامھ بھ نوجوانان دارای فرزند کمک میمی
اقدام کنند و در مسیر  GEDبرای دریافت دیپلم دبیرستان یا 

 دستیابی بھ اھداف آینده قرار بگیرند.
اند از: مدیریت پرونده، مراقبت از کودک و خدمات مرتبط عبارت

برای حضور در مدرسھ، منابع آموزشی، و خدمات حمل و نقل 
 التحصیلی.ھای مالی برای عملکرد تحصیلی شایستھ و فارغمشوق

 :صالحیت
سال کھ گیرنده  19نوجوان باردار یا دارای فرزند زیر  •

 GEDو بدون دیپلم دبیرستان یا  CalWORKsمزایای 
 یااست 

با یک نوجوان باردار یا دارای  CalWORKsگیرنده  •
فرزند در پرونده کھ با توضیحات باال ھمخوانی داشتھ 

باشد.

 چگونھ اقدام کنیم:
باید متقاضی دریافت یا  WTWمندی از برای بھره

 باشید. Cal- Learnگیرنده فعلی 
 :CalWORKsبرای ارائھ درخواست 

 مراجعھ کنید. SSAبھ یکی از دفترھای  •
بھ نشانی زیر مراجعھ کنید:  •

www.mybenefitscalwin.org 

 Cal-Learnبرای استعالم درباره 
 خود تماس بگیرید.» مشاور اشتغال«با  •

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 .www.alamedasocialservices: سایتوب

org/public/services/employment_and_traini
ng/cal_teen.cfm 

 
ای جوانان: برنامھ اشتغال برنامھ آمادگی حرفھ

و آموزش تابستانی و فوق برنامھ جوانان 
)SASYEP( 

 
ساعت  20بھ ازای  10توانند ساعتی $کننده میجوانان شرکت

در ھفتھ کار تابستانی درآمد کسب کنند. البتھ مجموع ساعات 
کنندگان فراتر رود. در ضمن، شرکت 150کار نباید از 

توانند بھ ازای رسیدگی بھ نیازھای تحصیلی خود پاداش می
ھیات تقویت نیروی کار «مالی دریافت کنند. این خدمات را 

 کند.ارائھ می» آالمدا کانتی
 کنیم:چگونھ اقدام 

 دھنده خدمات جوانان تماس بگیرید:با ارائھ
 https:// www.acwdb.org/youth.page 

 
 اداره توسعھ اشتغال

 
کالیفرنیا خدمات ) ایالت EDD» (اداره توسعھ اشتغال«

 کند؛ مانند:متنوعی در زمینھ اشتغال ارائھ می
 ھای کاریابی و تھیھ رزومھکارگاه •
 نامھ و آموزشھای کار، صدور معرفیبرگزارش نمایشگاه •
مزایای بیمھ بیکاری، ازکارافتادگی ایالتی و مرخصی با حقوق  •

 خانوادگی برای کارگران واجد شرایط

بیشتر: برای کسب اطالعات 
 edd.ca.gov: سایتوب

  

https://www.mybenefitscalwin.org/
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
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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 خدمات بزرگساالن و سالخوردگان

 

 )APSخدمات حمایتی بزرگساالن (
 

APS ھای دریافتی از افراد، شھروندان مرتبط، خدمات بھ گزارش
دھندگان خدمات درمانی و نمایندگان نھادھای اجتماعی و ارائھ

ھایی رشدی، بزرگساالن دچار معلولیت اجرایی درباره ناتوانی
جسمی و ذھنی، و سالخوردگانی کھ ممکن است قربانی بدرفتاری یا 

 کند.شند، رسیدگی میبرداری جسمی یا مالی شده بابھره
 :صالحیت

نظر از درآمد، ھمھ افرادی کھ ممکن است در معرض صرف
 توجھی قرار گرفتھ باشند، و:بدرفتاری یا بی

ماندگی ذھنی یا جسمی و دچار عقب 64تا  18در بازه سنی  •
 باشند، یا

 سالھ یا باالتر باشند. 65 •

 برای ارائھ گزارش بدرفتاری:
تماس  CALL-APS-866-1یا  5277-225-866-1با شماره  •

 بگیرید

 ای سالخوردگیآژانس منطقھ

بھ امور انزوا، بستری شدن زودھنگام، بدرفتاری و اوضاع جسمی 
 کند.سالھ یا باالتر) رسیدگی می 60نامطلوب سالخوردگان (

شود: خدمات روزانھ بزرگساالن، این خدمات موارد زیر را شامل می
مدیریت پرونده، خدمات ھمگانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری از 

بدرفتاری با سالخوردگان، حمایت از پرستار خانواده، ترویج 
، (HICAP)بھداشت، بیمھ درمانی، خدمات مشاوره و حمایت 

ھای غذایی، برنامھ قوقی، برنامھرسانی و راھنمایی، خدمات حاطالع
دیدگی بازرسی، اشتغال سالخوردگان، پیشگیری از آسیب

 سالخوردگان

 چگونھ اقدام کنیم:
 بھ شماره » رسانی و راھنمایی سالخوردگانبا اطالع« •

 تماس بگیرید. 3530-577-510یا  1-800-510-2020

 خدمات حمایتی درون منزل
 

بھ ارائھ کمک بھ افراد سالخورده، نابینا و معلول واجد  IHSSبرنامھ 
پردازد تا این افراد بتوانند با ایمنی در منزل خود زندگی شرایط می

 کنند. 

IHSS  خدمات خود را بر اساس توانایی مشتری در پرداختن بھ امور
کند. این خدمات ممکن است غذا دادن، حمام کردن، روزانھ ارائھ می

داری، شستن لباس، خرید، تھیھ غذا و نظافت، لباس پوشاندن، خانھ
رسانی، مراقبت روده و مثانھ، رفتن و بلند شدن از/بھ بستر، -ھوا

شکی، خدمات پیراپزشکی و نظارت حمایتی ھمراھی در قرارھای پز
 را شامل شود.

 :صالحیت
خطر در منزل بدون کمک فراھم نبودن امکان زندگی بی

 دیگران، و:
 ؛Medi-Calگیرنده  •
 نابینا؛ •
 معلول؛ یا •
 سالھ یا باالتر 65 •

 چگونھ اقدام کنیم:
 1900-577-510تماس با شماره  •
 5:00صبح تا  8:30از  IHSSبھ البی مراجعھ  •

ب.ظ روزھای دوشنبھ تا جمعھ، بھ نشانی 
Eastmont Town Center 

6955 Foothill Boulevard 
1st floor - Suite 143 
Oakland, CA 94605 

 خدمات کودک و خانواده

 توجھیبازرسی بدرفتاری و بی
 

آزاری مربوط بھ خدمات خط راھنمای واکنش فوری/کودک
 کانتی:حمایتی کودکان 

 1800-259-510روزی: خط راھنمای شبانھ

ھا، این خط راھنما بھ نمایندگان نھادھای اجرایی، بیمارستان
آزاری یا گزارشگران مجاز و عموم مردم کھ برای گزارش کودک

دھد. این خط راھنما ھمچنین گیرند، پاسخ میکسب اطالعات تماس می
نامھ و ارائھ اطالعات از امکان ارائھ مشاوره درباره صدور معرفی

 درباره خدمات ھمگانی برخوردار است.
ب.ظ روزھای ھفتھ)،  5:30صبح تا  7:30طی ساعات کاری (

ھای خط راھنما درباره کودکان در معرض ھا و گزارشنامھمعرفی
واکنش «استفاده بھ واحد غربالگری توجھی یا سوءخطر بدرفتاری، بی

 شود.منتقل می» فوری
صبح) و در روزھای آخر  7:00شب تا  7:00کاری ( پس از ساعات

 Eden» (رسانی و معرفی ادناطالع«ھا بھ ھفتھ/تعطیالت، تماس
I&Rشود.رسد و بھ ماموران کشیک منتقل می) می 
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ــ خدمات کودک و خانواده ادامھ ــ

 بازسازی و حفظ خانواده
 

برای ایجاد ارتباط بین کودک و ) FR» (بازسازی خانواده«
پدر/مادر در محیطی امن، پایدار و سازنده در نظر گرفتھ شده 

شامل کودکانی است کھ از مراقبت و  FRھای است. ھمھ پرونده
اند. خدمات ویژه بازسازی سرپرستی والدین خود محروم شده

ایالتی و فدرال  ھای زمانی مختلف کھ قانونخانواده طی بازه
 شود.کند، ارائھ میتعیین می

ھایی کھ فرزندان آنھا بھ دلیل با خانواده) FM» (حفظ خانواده«
اند ولی بر توجھی مشمول حمایت دادگاه شدهبدرفتاری یا بی

اساس نتیجھ ارزیابی مستمر ایمنی خدمات را در منزل دریافت 
یت ھرچھ بیشتر کند. این خدمات حفظ و تقوکنند، ھمکاری میمی

 کند.بنیان خانواده را دنبال می
ای غیردادگاھی است کھ مداخلھ» حفظ غیررسمی خانواده«

مند بھ مشارکت در خدمات داوطلبانھ و برنامھ ھای عالقھخانوادهبھ 
 شود.مدیریت غیررسمی پرونده، ارائھ می

برای کسب اطالعات بیشتر: 
https://alamedasocialservices.org/public/ 
services/children_and_family/index.cfm 

 
 خدمات سرپرستی

 
» سرپرست قانونی«توانند خویشاوندان و غیرخویشاوندان می

 سرپرست باشند.کودک بی
خدمات اجتماعی با سرپرستان اداره » سرپرستی قانونی«واحد 

ساکن آالمدا کانتی کھ غیرخویشاوند و گیرنده یارانھ مراقبت از 
 کند.کودک ھستند، ھمکاری می

با سرپرست و کودک در ارتباط ھستند » ماموران رفاه کودک«
کنند. در این ماه) با آنھا دیدار می 6و حداقل دو بار در سال (ھر 

دیدارھا، خدمات مدیریت پرونده با تاکید بر ارجاع و مداخلھ 
 شود.ارائھ می

 برای کسب اطالعات بیشتر:
https://alamedasocialservices.org/public/ 

services/children_and_family/faq.cfm 

 سرپرستخدمات مراقبت از کودکان بی
 

برای ارائھ خدمات فوری و جامع بھ » خدمات جانمایی«
کودکان نیازمند جانمایی خارج از منزل در نظر گرفتھ 

 شده است.
مند گزینھ اسکان در منزل خویشاوندان در دسترس و عالقھ

 نخست جانمایی خارج از منزل برای ھر کودک است.
صالحیت اولیھ و » حیت مراقبت تحت سرپرستیصال«

مستمر کودکان مشمول مراقبت خارج از منزل برای 
ھای کمک مالی مانند و برنامھ Medi-Calمندی از بھره

 -ھای دارای فرزندان تحت تکفل رسانی بھ خانوادهکمک«
کند. سرپرست ) را ارزیابی میAFDC-FC» (سرپرستی

سرپرست در منزل خود کان بیبابت مراقبت و حمایت از کود
 کند.دریافت می AFDC-FCکمک نقدی از 

 رسانی سرپرستی:خط اطالع
510-268-2500 
ھای مربوط توانند پرسشدھندگان فعلی میسرپرستان و ارائھ

بھ صالحیت سرپرستی از کودکان را با این خط در میان 
 بگذارند.

 
 فرزندخواندگی

 
آالمدا کانتی مجوز فعالیت بھ عنوان اداره خدمات اجتماعی 

را از اداره خدمات اجتماعی » نھاد حضانت عمومی«
برای » برنامھ فرزندخواندگی«کالیفرنیا دریافت کرده است. 

ارائھ خدمات مربوط بھ حضانت کودکان مشمول سرپرستی 
دادگاه در سامانھ رفاه کودک طراحی شده است. بھ این فرآیند 

 شود.میحضانت سازمانی گفتھ 
ارائھ خدمات حضانت » برنامھ فرزندخواندگی«در 

مستقل و ناپدری/نامادری برای کودکان غیروابستھ 
 بینی شده است.پیش

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 فرزندخواندگی، اطالعات کلی:

510-268-2422 
اطالعات فرزندخواندگی، پدرخواندگی/مادرخواندگی، 

 3575-259-510: مجوز سرپرستی

 2428-268-510حضانت مستقل: 

 4276-268-510حضانت پدرخواندگی/مادرخواندگی: 
  

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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 –ادامھ ــ خدمات کودک و خانواده 
 )KSSPخدمات حمایت خویشاوندی (

 
سرپرستان خدمات حمایتی خانواده مبتنی بر جامعھ ویژه 

 خویشاوند و کودکان ساکن در منزل آنھا:
 خدمات حمایت از خانواده در منطقھ خلیج

 2443-834-510تلفن: 
401 Grand Ave #500, Oakland, CA 94610 

 مرکز کودکان لینکلن
 8026-583-510تلفن: 

1149 A Street, Hayward, CA 9454 
 
 
 

 تنظیم رایگان

 اظھارنامھ مالیاتی

برنامھ ھمکاری داوطلبانھ مالیات بر درآمد 
)VITA( 

 
خدمات رایگان تنظیم اظھارنامھ مالیاتی بھ مشتریان اداره خدمات 

درآمد آالمدا کانتی ارائھ اجتماعی و افراد و خانوارھای کم
اند، مجوز گرفتھ IRSشود. ماموران مالیاتی داوطلب ما کھ از می

درآمد را از اعتبارات و پردازان کمکند کھ مالیاتسعی می
 مند کنند.کسورات قانونی بھره

ھر سال از اواخر ژانویھ تا اواسط آوریل اجرا  VITAبرنامھ 
 شود.می

 چگونھ اقدام کنیم:
ھای مالیاتی بھ مراکز تنظیم اظھارنامھدریافت نوبت برای مراجعھ 

SSA ت. برای گرفتن نوبت بھ نشانی زیر مراجعھ کنید: الزامی اس
https://alamedasocialservices.org/eitc.cfm 

 برای کسب اطالعات بیشتر:
 9141-271-510تماس با شماره  •
 vita.eitc@acgov.orgایمیل:  •
 .www.alamedasocialservices: سایتوب •

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

 

 منابع در جامعھ

 

 

  افغان ائتالف
Afghan Coalition 

1680-745-510  
www.afghancoalition.org 

 

 

آالمیدا کانتی مھاجرین آموزشی و حقوقی مشارکت  
Alameda County Immigrant 

PartnershipLegal and Education  
4011-241-510  

 

 
 

  اقیانوسیھ-آسیا جزایر حقوقی کمکھای
Asian Pacific Islander Legal 

Outreach 
2846-251-510  

www.apilegaloutreach.org 
 

 

 )Bay Area( بی ناحیھ حقوقی کمکھای
Bay Area Legal Aid 

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

 

 

  بی ایست کاتولیک خیریھ ھای مؤسسھ
)East Bay( 

Catholic Charities of the  
East Bay 

3100-768-510  
www.cceb.org 

 

 
حقوقی مرکز  

Centro Legal de la Raza 
510-437-1554 

https://centrolegal.org 
 

 

 )East Bay( بی ایست جامعھ حقوقی مرکز
East Bay Community Law Center 

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

 

 

 )East Bay( بی ایست المللی بین مؤسسھ
International Institute of 

the East Bay 
2846-451-510  

https://iibayarea.org 
 

 

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/
http://www.apilegaloutreach.org/
https://baylegal.org/
http://www.cceb.org/
https://centrolegal.org/
https://ebclc.org/
https://iibayarea.org/
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