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STATE OF CALIFORNIA
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  CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

  

  

 

 
 



ԵԵթե դատաքննություն պահանջեք մինչև Cash Aid-ի, Medi-Cal-ի, CalFresh-ի
(Ուտելիքի կտրոն), կամ Child Care-ի որոշման ուժի մեջ մտնելը, 
• Ձեր Cash Aid-ը կամ Medi-Cal-ը նույնը կմնա քանի դեռ Դուք սպասում

եք դատաքննությանը:
• Ձեր Child Care ծառայությունները նույնը կմնան քանի դեռ Դուք

սպասում եք դատաքննությանը:
• Ձեր CalFresh-ը (Ուտելիքի կտրոն) նույնը կմնա քանի դեռ Դուք

սպասում  եք դատաքննությանը կամ  Ձեր արտոնագրման
ժամանակաշրջանի վերջը` կախված այն բանից, թե որը ավելի շուտ
տեղի կունենա:

Եթե դատաքննության վճիռը որոշի, որ մենք ճիշտ էինք, Դուք մեզ պարտք
կլինեք Ձեր ունեցած լրացուցիչ Cash Aid-ը, CalFresh (Ուտելիքի կտրոն) կամ
Child Care ծառայությունը:  Որպեսզի մեզ թույլ տաք նվազեցնել կամ
դադարեցնել Ձեր նպաստները մինչև դատաքննությունը, նշեք հետևյալը`
Այո, նվազեցրեք կամ դադարեցրեք. Cash Aid-ը CalFresh-ը (Ուտելիքի

կտրոն)
Child Care-ը

ՔՔաաննիի  դդեեռռ  ԴԴոոււքք  սսպպաասսոոււմմ  եեքք  դդաատտաաքքննննոոււթթյյաանն  վվճճռռիինն`̀  
WWeellffaarree  ttoo  WWoorrkk--իի  հհաամմաարր  
Կարող եք չմասնակցել գործունեություններին:
Կարող եք երեխայի խնամքի վճարումներ ստանալ աշխատանքի և այնպիսի
գործունեությունների համար, որոնք տարածաշրջանի կողմից հաստատվել
էին մինչև այս ծանուցումը:
Եթե մենք Ձեզ հայտնել էինք, որ Ձեր այլ օժանդակող սպասարկումների
վճարումները կդադարեն, Դուք այլևս վճարումներ չեք ստանա, նույնիսկ եթե
հաճախեք Ձեր գործունեություններին: 
Եթե մենք Ձեզ  հայտնել էինք , որ կվճարենք Ձեր  այլ օժանդակող
սպասարկումների համար, նրանք կվճարվեն այն գումարով և այն կարգով,
որ մենք Ձեզ հայտնել ենք այս ծանուցման մեջ:
• Այս օժանդակող  սպասարկումները  ստանալու համար  պետք է

հաճախեք այն գործունեություններին, որ տարածաշրջանը Ձեզ ասել էր,
որ հաճախեք:

• Եթե տարածաշրջանի վճարած օժանդակող սպասարկումների գումարը
դատաքննության Ձեր սպասման ընթացքում չի բավարարում, որ Դուք
մասնակցեք, ապա կարող եք դադարել գործունեությանը հաճախել: 

CCaall--LLeeaarrnn--իի  հհաամմաարր..
• Դուք չեք կարող մասնակցել Cal-Learn ծրագրին, եթե մենք Ձեզ հայտնել

ենք, որ չենք կարող Ձեզ սպասարկել:
• Մենք միայն կվճարենք Cal-Learn-ի հաստատված գործունեության

օժանդակող սպասարկումների համար:
ԱԱՅՅԼԼ  ՏՏԵԵՂՂԵԵԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ
MMeeddii--CCaall  ղղեեկկաավվաարրվվաածծ  խխննաամմքքիի  ծծրրաագգրրիի  աաննդդաամմննեերր..  Այս ծանուցման
որոշումը  կարող  է  Ձեզ  կանխել Ձեր  ղեկավարված  խնամքի
առողջապահական ծրագրից սպասարկումներ ստանալուն: Ձեզ թերևս
հարկավոր լինի կապվել Ձեր առողջապահական ծրագրի անդամության
ծառայության  հետ, եթե հարցեր ունեք:
ԵԵրրեեխխաայյիի  ևև//կկաամմ  բբժժշշկկաակկաանն  օօժժաաննդդաակկոոււթթյյոոււնն..    Երեխաների օժանդակության
տեղական գործակալությունը անվճար կարգով կօգնի օգնություն ստանալ,
նույնիսկ եթե Դուք կանխիկ փողի օգնություն չեք ստանում: Եթե նրանք այժմ
օգնություն են Ձեզ համար ստանում, նրանք դա կշարունակեն մինչև որ Դուք
նրանց գրավոր կերպով տեղեկացնեք, որ դադարեն: Նրանք Ձեզ կուղարկեն
ներկայումս հավաքած օգնության գումարը, բայց կպահեն այն գումարը, որ
պարտք եք տարածաշրջանին: 
ԸԸննտտաաննիիքքիի  պպլլաաննաավվոորրոոււմմ..    Ձեր սոցապահովության գրասենյակը Ձեզ
տեղեկություններ կտրամադրի, թե երբ Դուք այն խնդրեք:
ԴԴաատտաաքքննննոոււթթյյաանն  ննշշոոցց..    Եթե Դուք դատաքննություն պահանջեք, Նահանգի
դատաքննության գրասենյակը նշոց կստեղծի: Դուք իրավունք ունեք նշոցը
տեսնել մինչև դատաքննությունը և Ձեր գործի վերաբերյալ տարածաշրջանի
գրավոր դիրքորոշման  օրինակը ստանալ առնվազն երկու օր մինչև
դատաքննությունը: Նահանգը կհանձնի դատաքննության Ձեր նշոցը
Սոցապահովության բաժնին և ԱՄՆ-ի Առողջապահության և մարդկային
ծառայությունների և Գյուղատնտեսության բաժիններին:  ((WW&&II  օօրրեեննքքիի
հհաատտվվաածծ  1100885500  ևև  1100995500::))

ԴԴԱԱՏՏԱԱՔՔՆՆՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  ՊՊԱԱՀՀԱԱՆՆՋՋԵԵԼԼՈՈՒՒ  ՀՀԱԱՄՄԱԱՐՐ..
•• ԼԼրրաացցրրեեքք  աայյսս  էէջջըը::    
• Պատճենահանեք այս էջի առջևի և հակառակ կողմերը Ձեզ մոտ

պահելու համար:
Եթե խնդրեք, Ձեր գործի ղեկավարը կտա Ձեզ այս էջի օրինակը:

•• ՓՓաաթթեեթթնն  ոոււղղաարրկկեեքք  կկաամմ  տտաարրեեքք..

ԿԿԱԱՄՄ
•• ԶԶաաննգգաահհաարրեեքք  աաննվվճճաարր  հհեեռռաախխոոսսաահհաամմաարրոովվ`̀  11--880000--995522--55225533

կկաամմ  լսողության կամ  խոսալու  դժվարություններ  
ունեցողները, ովքեր գործածում են TDD` 11--880000--995522--88334499
հեռախոսահամարով:

ՕՕգգննոոււթթյյոոււնն   սստտաաննաալլոոււ  հհաամմաարր ..   ՁՁեերր   դդաատտաաքքննննոոււթթյյաանն
իիրրաավվոոււննքքննեերրիի  կկաամմ  իիրրաավվաակկաանն  աաջջաակկցցոոււթթյյոոււնն  սստտաաննաալլոոււ  հհաամմաարր
կկաարրոողղ  եեքք  դդիիմմեելլ  վվեերրոոհհիիշշյյաալլ  աաննվվճճաարր  հհեեռռաախխոոսսաահհաամմաարրննեերրոովվ::
Դուք կարող եք անվճար իրավական աջակցություն ստանալ Ձեր
տեղական իրավական աջակցության կամ սոցապահովության
իրավունքների գրասենյակից:

ԵԵթթեե  դդաատտաաքքննննոոււթթյյաաննըը  մմեեննաակկ  չչեեքք  ոոււզզոոււմմ  գգննաալլ,,  կկաարրոողղ   եեքք  մմիի
ըըննկկեերրոոջջ  կկաամմ  ոորրևևէէ  մմեեկկիինն  բբեերրեելլ  ՁՁեեզզ  հհեետտ::

ԴԴԱԱՏՏԱԱՔՔՆՆՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ԽԽՆՆԴԴՐՐԱԱՆՆՔՔ  
Ես դատաքննություն  են ցանկանում  ______________
տարածաշրջանի Սոցապահովության բաժնի որոշման պատճառով,
որը վերաբերվում է իմ

Cash Aid-ին CalFresh-ին (Ուտելիքի կտրոն)
Medi-Cal-ին Այլ (թվարկեք) _____________________________

ԱԱՀՀԱԱ,,  ԹԹԵԵ  ԻԻՆՆՉՉՈՈՒՒ __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
ԵԵթթեե  լլրրաացցոոււցցիիչչ  տտեեղղ  էէ  հհաարրկկաավվոորր,,  ննշշեեքք  աայյսստտեեղղ  ևև  էէջջ  աավվեելլաացցրրեեքք::
Ինձ հարկավոր է, որ նահանգը ինձ անվճար թարգմանիչ

տրամադրի: (Ազգականը կամ ընկերը չեն կարող թարգմանել Ձեզ
համար դատաքննության ժամանակ:) 

Իմ լեզուն կամ բարբառն է. ____________________________________________________________
ԱՅՆ ԱՆՁԻ ԱՆՈՒՆԸ, ՈՒՄ ՆՊԱՍՏԸ ՄԵՐԺՎԵԼ Է ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՎԵԼ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԹԻՎ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՍՑԵ

ՔԱՂԱՔ ՆԱՀԱՆԳ ԻՆԴԵՔՍ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ԱՅՍ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ԼՐԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԱՆՈՒՆԸ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

ԵԵսս  ցցաաննկկաաննոոււմմ  եեմմ,,  ոորր  ննեերրքքևևոոււմմ  ննշշվվաածծ  աաննձձըը  ննեերրկկաայյաացցննիի  իիննձձ
աայյսս  դդաատտաաքքննննոոււթթյյաաննըը::  ԵԵսս  թթոոււյյլլտտվվոոււթթյյոոււնն  եեմմ  տտաալլիիսս  աայյսս  աաննձձիինն
տտեեսսննեելլ  իիմմ  գգրրաաննցցոոււմմննեերրըը  կկաամմ  իիմմ  հհաամմաարր  գգննաալլ  դդաատտաաքքննննոոււթթյյաանն::
((ԱԱյյսս  աաննձձըը  կկաարրոողղ էէ  ըըննկկեերր  կկաամմ  աազզգգաակկաանն  լլիիննեելլ,,  բբաայյցց  չչիի  կկաարրոողղ
թթաարրգգմմաաննեելլ  ՁՁեեզզ  հհաամմաարր::))
ԱՆՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՍՑԵ

ՔԱՂԱՔ ՆԱՀԱՆԳ ԻՆԴԵՔՍ

NA BACK 9 (Armenian) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5)  (REVISED 4/2011) - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED 

ԴԴԱԱՏՏԱԱՔՔՆՆՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՁՁԵԵՐՐ  ԻԻՐՐԱԱՎՎՈՈՒՒՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐ
ԴԴոոււքք  իիրրաավվոոււննքք  ոոււննեեքք  դդաատտաաքքննննոոււթթյյոոււնն  պպաահհաաննջջեելլոոււ,,  եեթթեե  հհաամմաաձձաայյնն
չչեեքք  տտաարրաածծաաշշրրջջաաննիի  ոորրևևէէ  ոորրոոշշմմաանն  հհեետտ::  ԴԴոոււքք  ըըննդդաամմեեննըը  9900  օօրր  ոոււննեեքք
դդաատտաաքքննննոոււթթյյոոււնն  պպաահհաաննջջեելլոոււ  հհաամմաարր::  9900  օօրրըը  սսկկսսվվոոււմմ  էէ
տտաարրաածծաաշշրրջջաաննիի  կկոողղմմիիցց  աայյսս  ծծաաննոոււցցոոււմմըը  ՁՁեեզզ  տտաալլոոււ  կկաամմ  ոոււղղաարրկկեելլոոււ
հհաաջջոորրդդ  օօրրվվաաննիիցց::    ԵԵթթեե  ԴԴոոււքք  հհաարրգգեելլիի  պպաատտճճաառռ  ոոււննեեքք,,  թթեե  իիննչչոոււ  իի
վվիիճճաակկիի  չչեեքք  եեղղեելլ  դդիիմմեելլ  դդաատտաաքքննննոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  9900  օօրրվվաա  ըըննթթաացցքքոոււմմ,,
աապպաա  դդեեռռ  կկկկաարրոողղաաննաաքք  դդիիմմեելլ  դդաատտաաքքննննոոււթթյյաանն  հհաամմաարր::  ԵԵթթեե  հհաարրգգեելլիի
պպաատտճճաառռ  ննեերրկկաայյաացցննեեքք,,  դդաատտաաքքննննոոււթթյյոոււննըը  կկաարրոողղ  էէ  ննշշաաննաակկվվեելլ::


