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 اعالمیھ مطبوعاتی 
 برای نشر فوری تماس      

کارگو  جیمی   

ssacomm@ssa.ocgov.com 

 مرکز منطقھ ای سایپرس آژانس خدمات اجتماعی اورنج

 بھ طور موقت بستھ می شود

 مراجعین تشویق  می شوند تا از نقاط دسترسی جایگزین برای دریافت  خدمات  استفاده کنند 

اورنج کانتی، کالیفرنیا )12 دسامبر 2022( - آژانس خدمات اجتماعی اورنج کانتی  SSA)(امروز اعالم کرد کھ مرکز  منطقھ ای  
Cypressدر Chip Ave. 6100 از تاریخ 16 دسامبر 2022 بھ طور موقت بستھ خواھد شد. این مکان تقریبا برای یک سال تا ترمیم 

 ساختمان بستھ خواھد بود .

 دریافت زیر  شرح بھ را خدمات خود ، شده داده اختصاص(case worker) پرونده کارمند با تماس بر عالوه توانند می SSA مشتریان 
  :کنند

 عمومی ھای کمک مزایای بررسی یا درخواست برای http://www.mybenefitscalwin.org در آنالین صورت بھ •
Medi-Cal، CalFresh، CalWORKs یا General Relief  مراجعھ نمایید  زیر ھای گزینھ از یکی بھ : 

o CalFresh طریق از فقط www.GetCalFresh.org

o Cal-Medi طریق از فقط www.coveredca.com.

)800( 281-9799از طریق تماس تلیفونی با مرکز تماس آژانس خدمات اجتماعی بھ شماره  •

o 7 و در روز ھای شنبھ از ساعت . است ظھر از بعد 8 تا صبح 6:30دوشنبھ تا جمعھ از   از تماس مرکز کاری ساعات

. ظھر می باشد از بعد 4:30 تا صبح

 SSA  :list-location-locations/office-us/office-https://www.ssa.ocgov.com/aboutدفاتر   سایر حضوری ، در •

ً  ،IHSS جاری قضایای بھ مربوط سؤاالت برای یا (IHSS) خانھ در حمایوی خدماتبھ   درخواست برای • -3000 با لطفا

 .بگیرید تماس ) 714( 825-3001 فکس یا )714(825

http://ssa.ocgov.com/
mailto:ssacomm@ssa.ocgov.com
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ً  ،(CAPI) مھاجران برای نقدی کمک برنامھ درخواست برای •  .بگیرید تماس ) 714(281-9799 با لطفا

-4464 شماره بھ آزاری کودک مستقیم تلفن خط با دارد، قرار توجھی بی  یا آزار خطر معرض در کودکی کنیدمی فکر اگر •

 .بگیرید ) تماس714(940-1000  یا ) 800( 207

ً   دارد، قرار توجھی  بی یا استفاده سوء خطر معرض در وابستھ یا مسن فرد یک کھ ھستید مشکوک اگر •   تلفن خط با لطفا

 .بگیرید تماس ) 800(451-5155 شماره بھ بزرگساالن حفاظتی خدمات

 .کنید  دیدن www.ssa.ocgov.comاز   ، SSAھای برنامھ مورد در بیشتر اطالعات برای •
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