
کانتی  اورنج اجتماعی خدمات  آژانس  

  ھای برنامھ و خانواده و کودکان خدمات  عمومی،  سالمت بیمھ کمکی،  ھای  برنامھ  بزرگساالن،  خدمات  اورنج کانتیاجتماعی  خدمات آژانس
 .کند می استخدام کانتی  اورنج سراسر  در کارمند 4000  از بیش SSA ..دھد می ارائھ شھرستان این ساکنان بھ را  خانواده خودکفایی

 

 

 اعالمیھ مطبوعاتی
کارگو جیمی                  تماس:                                 فوری    انتشار برای  

ssacomm@ssa.ocgov.com 

  جشن را سالگی 30 و  60بھ ترتیب  دوستان ارشد و نوئل بابا  نوئل عملیاتی، بابا
گیرند می  

ھستند باز 2022 دسامبر  30 تا دوستان و ارشد سانتا و ساالنھ سانتا کالز عملیاتی تعطیالت ھدایای درایوھای  

 

 (SSF) دوستان و نوئل ارشد بابا و (OSC) نوئل بابا عملیات  تعطیالت ھدایای - )2022 نوامبر 22( کالیفرنیا کانتی، اورنج
ارایھ   کانتی اورنج ناتوان بزرگساالن و سالمندان کودکان، پذیرترین آسیب می شود کھ بھ   سال 30 و 60 مدت بھ ترتیب بھ

 .میشود

 

  در  کودکان از  شماری  انگشت  تعداد نیازھای رفع  برای  کوچک  تالش یک عنوان بھ  نوئل بابا عملیات
  برای برنامھ این .است شده  تبدیل  جامعھ بزرگ  رویداد یک  بھ زمان آن  از و شد  آغاز  1962  سال

  از  کھ محروم ھای  خانواده کودکان بھ ھمچنین و  ھستند سرپرستی  تحت  کانتی اورنج در کھ کودکانی
  از بیش  OSC گذشتھ، سال ،اسباب بازی  و ھدایا ارایھ میدھد.کنند  می دریافت خدمات   اورنج شھرستان
  مشترک  تالش  و  سخاوت بدونامر  این .کرد توزیع نیازمند کودکان بین ھدیھ  و  بازی اسباب 19000
  اسباب آوری  جمع در  مھمی نقش  کھ  جامعھ افراد  و  جامعھ،  بر مبتنی ھای سازمان ،کانتی اورنج کارکنان

 . بود  نخواھد پذیر امکان کنند، می ایفا ھدایا و  ھا بازی

  

  اورنج جامعھ: گفت چھارم، ناحیھکانتی  اورنج ناظران ھیئت رئیس  چافی،  داگ
  آسیب تعطیالت در  تا اند  آمده ھم گرد  مداوم  طور   بھ  کھ است دھھ چندین کانتی

  سال چندحداقل   ،نباشد دیگری  چیز ھیچ اگر. "کنند شاد را ما ساکنان پذیرترین
  چقدر  جامعھ  حمایت  و داریم  نیاز یکدیگر بھ چقدر کھ  است داده  نشان ما بھ  اخیر
 «.باشد داشتھ معنی نیازمند افراد  برای  تواند می

  بھ را ویژه درخواستی اقالم  و ھدایا (SSF) دوستان و نوئل ارشد بابا
 خدمات مشتریان کھ شدید معلولیت دارای  بزرگساالن  یا درآمد کم سالمندان
  ھستند، OC بھداشتی ھای مراقبت آژانس یا/و (SSA) اورنج کانتی اجتماعی

 پزشکی تجھیزات خانگی، لوازم مانند  اقالمی مشتریان .دھد می ارائھ
 شده دریافت اقالم .کنند می دریافت را لباس یا غذایی ھای مکمل خاص،

دریافت  زندگی شدن تر مستقل و تر زندگی راحت تسھیل بھ SSF طریق از
  دارای بزرگساالن و درآمد  کم سالمندان بھ  مایحتاج و  ھدیھ  1115 از بیش SSF گذشتھ، سال .کند می کمک کنندگان
 .کرد ارائھ کانتی اورنج در معلولیت
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  امسال. رود فراتر  گذشتھ سال دالری   30000  شده آوری جمع  ھدف از تا کرد کمک  ھا برنامھ بھ  سخاوتمند اھداکنندگان حمایت
 .کنند آوری  جمع  مالی ھای کمک مجموع  در  دالر  35000 جاری   سال پایان تا امیدوارند برگزارکنندگان

 : کنند پشتیبانی دوستان و  ارشد نوئل بابا و  نوئل بابا عملیات  از توانند می کانتی اورنج ساکنان

 ھایاکثرا در کتابخانھ جملھ از ھای کانتی ،ساختمان از  بسیاری کھ در ھایجعبھ  بھ نشده  باز و جدید ھایبازیاسباب   اھدای •
  تحویل مرکز در را دیگر ھدایای و ھابازیاسباب  توانندمی کانتی اورنج ساکنان این، بر عالوه .کانتی قرار داده شده است

OSC و SSF  1505در E. Warner Ave., Santa Ana, CA 92705   .1505 بھ ھدایا است ممکن ھمچنین ارایھ نماید E. 
Warner Ave., G-101, Santa Ana, CA 92705  شوند ارسال . 

 . دارد تعطیالت  ھدیھ بھ نیاز کھ سالمندی یا کودک برای فرشتھ تگ ھدیھ / کردن ھماھنگ با بازپرداخت •

 :در آنالین اھدای •

ssa.ocgov.com/DonateOSC 
ssa.ocgov.com/DonateSSF 

 

ً  نوئل، بابا عملیات مورد در بیشتر اطالعات برای . بزنید ایمیل یا بگیرید تماس )۷۱۴ -  ۶۷۹-۲۴۳۸شماره با لطفا  

OperationSantaClaus@ssa.ocgov.com 

 

تماس بیګرید یا ایمیل بزنید  )۷۱۴۸۲۵۳۱۱۱برای اطالعات بیشتر در مورد بابا نویل ارشد و دوستان لطفا با شماره   

.Senior.Santa@ssa.ocgov.com 
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Operation Santa Claus 

Senior Santa and Friends 

https://ssa.ocgov.com/how-do-i/give-or-volunteer/volunteer/donations/operation-santa-claus
https://ssa.ocgov.com/how-do-i/give-or-volunteer/volunteer/donations/senior-santa-friends
mailto:OperationSantaClaus@ssa.ocgov.com
mailto:Senior.Santa@ssa.ocgov.com

