
ی قوانين اجرايیشامل شما، يک قاضیجلسه رسيدگ
(ALJ) (Administrative Law Judge)  

 کاليفرنيای از اداره خدمات اجتماع
(Californian Department of Social Services) 

 یاين يک جلسه رسيدگ.  و يک نماينده از طرف شهرستان خواهد بود
  عموم باز نميباشدیدر دادگاه نبوده و به رو

 
 بگوييد که چرا با ALJ توانيد به ی شما میدر اين جلسه رسيدگ
نماينده شهرستان تشريح خواهد کرد که اقدامات.  شهرستان موافق نيستيد

 خواهد کرد ثابت کند که اين ی به چه دليل صورت گرفته و سعیونقان
 توانيد از يکديگریشما و نماينده شهرستان م.  اقدامات صحيح بوده است

.  و هريک از شهود شهرستان ويا خودتان که حاضر باشند پرسش کنيد
ALJروشن شدن همه حقايق پرسش کندی ممکن است برا . 

 
 کنيد یو شهرستان براساس آنها موافقت نم که شما ی که حقايقیمدارک

 یهمچنين م.   بياوريدی کند را به جلسه رسيدگیرا ثابت ويا رد م
 . کندی تسليم کنيد که موقعيت شما را تشريح میتوانيد يک بيانيه کتب

 
 تايپ شده تسليم ی يک بيانيه موضع قانونیشهرستان در جلسه رسيدگ

 مورد پرونده شما و دليل آنها را خواهد کرد که اقدامات انجام شده در
 تا ی توانيد در هر زمان در طول ساعات اداریم.   کندیتشريح م

. خود اين بيانيه را برداريدیحداکثر دو روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگ
 با واحد استيناف شهرستان خود تماس گرفته تا یقبل از آمدن، بايست

 یاگر بيانيه موضع قانون.   باشندیمطمئن شويد که اين مدارک آمده م
شهرستان آماده نيست ويا شهرستان اين مدارک را بعد از دادن به شما

 بهی توانيد بخواهيد که جلسه رسيدگی تغيير داده است، میبطور اساس
 .تعويق بيافتد

 
 به مدارک پرونده خود و مقررات یشما حق داريد قبل از جلسه رسيدگ

رور با واحد استيناف  شهرستان خود تماس  انجام اين میبرا.  نگاه کنيد
در صورت درخواست، يک مترجم در دسترس خواهد بود تا .   بگيريد

 .  به شما کمک کندیدر مورد مدارک پرونده انگليس
 

 حضور پيدا کنيد ويا از ی خودتان در جلسه رسيدگیشما بايست
اگر خيال داريد از .   بخواهيد که از طرف شما حاضر شودیشخص
 DPAی  بخواهيد که از طرف شما حاضر شود، فرم الصاقیصشخ
 خود به اداره ی را تکميل کرده  و قبل از تاريخ جلسه رسيدگ19

 (State Hearings Division) (SHD)ی  ايالتیجلسات رسيدگ
 از طرف شما یاگر در جلسه حضور پيدا نکنيد و شخص.  ارسال داريد

 یخواهيد يک جلسه رسيدگ ی هنوز میدر جلسه حضور پيدا نکند، ول
 شدهی روز از تاريخ جلسه زمان بند10 در ظرف یداشته باشيد، بايست
 حاضر نشدن ی برای دوباره باز شده و دليل خوبیبخواهيد که رسيدگ

 .خود ارائه کنيد
 

 رسانده باشيد که به خدمات SHD به اطالع یاگر قبل از جلسه رسيدگ
 شما داشته ی برایاينکه خرج احتياج داريد، يک مترجم بدون یزبان

باشد براي کمک به شما و ديگر شرکت کنندگان در جلسه حاضر خواهد
 .بود
 

 رخ دهد که موجب ديریلطفًا توجه داشته باشيد که ممکن است تأخيرات
 مکان ی شما شود و در محل جلسه رسيدگیشروع شدن جلسه رسيدگ

 . باشدیمراقبت از کودکان موجود نم
 

 به ی قبل از رسيدگی ولی جلسه رسيدگیرخواست برااگر بعد از د
 با تلفن کردن به شماره یآن ويا صدور تصميم نقل مکان کرديد، بايست

 جديد خود را به ینشان) TDD/صدا (8525-743-800-1رايگان
SHDخبر دهيد . 

 
 به تعويق انداختن

ز قبل ای را به تعويق بياندازيد، بايستیاگر الزم است که جلسه رسيدگ
 تماس گرفته و SHD که در باال ذکر شد با یجلسه به شماره تلفن مجان

 ی اولين تعويق برایبرا.   به تعويق انداختن قيد کنيدی برایدليل خوب
اگر درخواست قبول شد، جلسه .   ذکر کنيدیکوپن غذا الزم نيست دليل

 موکول شده و هرگونه کمک پرداخت نشده ی به وقت ديگریرسيدگ
 .ا خواهد کردادامه پيد

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                   FARSI  
 ی ايالتیاطالعات در مورد جلسه رسيدگ

 ی ايالتیادارات جلسه رسيدگ
• State Hearings Division, 744 P Street, M.S. 19-44,

Sacramento, CA 95814 (916-229-4187) 

• State Hearings Division, 1515 Clay Street #1203, 

Oakland, CA 94612 (510-622-4000) 

• State Hearings Division, 811 Wilshire Boulevard 

#1118, Los Angeles, CA 90017 (213-833-2200) 

• State Hearings Division, 355 West Grand #4,  

 Escondido, CA 92025 (760-735-5070); or 

• State Hearings Division, 2550 Mariposa Mall 

#3088, Fresno, CA 93721 (559-445-5775). 

STATE OF CAlIFORNIA

)ايالت کاليفرنيا (
Arnold Schwarzenegger، فرماندار 

 
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 

 )یو انسانی درمان/یسازمان خدمات بهداشت(
 Kimberly Belshé وزير،

 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

  توسط تلفنیجلسه رسيدگ/ در خانهیجلسه رسيدگ          
 

 حضور ی قادر نيستيد در جلسه رسيدگی ويا ناتوانیاگر بخاطر بيمار
 را در خانه ويا توسط تلفن ید، ممکن است که جلسه رسيدگپيدا کني

 در خانه، ممکن است الزم ی جلسه رسيدگی برگزاریبرا.  برگزار کرد
 يک جلسه یجهت درخواست برا.   داشته باشيدیباشد مدرک پزشک

 روز قبل از تاريخ جلسه 10 در خانه ويا توسط تلفن، حداقل یرسيدگ
 که در آخر اين SHDزديکترين اداره  شده با نی برنامه ريزیرسيدگ

نوشته ذکر شده تماس گرفته تا دليل خود را تشريح کنيد ويا با شماره 
 .تماس بگيريد) TDD/صدا (8525-743-800-1یمجان

 
 داده خواهد شد تا جلسه یاگر ديگر ساکن کاليفرنيا نيستيد، ترتيبات

از جلسه دستورالعمل ها قبل .   شما توسط تلفن برگزار شودیرسيدگ
 .  شما ارسال خواهد شدی برایرسيدگ

 
 احضاريه ها

 پرونده شما اهميت دارند در ی که برای ويا اسنادی خواهيد شخصیاگر م
 صدور يک احضاريه ی توانيد برای تان موجود باشند، میجلسه رسيدگ
 يک احضاريه قبل از تاريخ جلسه یجهت درخواست برا.  درخواست کنيد

 که در آخر اين نوشته ذکر شده تماس یين اداره ا، با نزديکتریرسيدگ
 .بگيريد

 
ALJ  که رياست جلسه را بعهده دارد معين خواهد کرد که آيا الزم است 

شما مسئول خواهيد بود احضاريه را به .   يک احضاريه صادر شود
 که اسناد را تحت کنترلی خواهيد احضار شود ويا شخصی که میشخص
ابالغ کنيد )  اعتبار، بيمارستان و غيرهیه تعاون بانک، بنگایيعن(دارد

 .  خواهيد اسناد را دريافت کنيدیدر صورتيکه م
 

 یبعد از جلسه رسيدگ
  سرپرستی را برای يک تصميم پيشنهادALJ، یبعد از جلسه رسيدگ

) Director (را از طرف یارسال خواهد کرد ويا يک تصميم نهاي 
 پيشنهاد شد، سرپرست ممکن یماگر تصمي.  سرپرست صادر خواهد کرد

 را بدهد ويا ی اضافیاست آنرا قبول کند، دستور يک جلسه رسيدگ
اگر سرپرست تصميم خودش را صادر کند،.  تصميم خودش را صادر کند
 ALJی  از تصميم پيشنهادی شما نسخه ایآن تصميم الزام آور است ول
 یز تصميم پيرو فورًا ایشهرستان بايست.  را نيز دريافت خواهيد کرد

اگر تصميم يک عدم قبول است، هرگونه کمک پرداخت نشده که .  کند
عالوه بر اين، شهرستان ممکن .   کرده ايد متوقف خواهد شدیدريافت م

 پرداختی اضافی غذای ويا کوپن هایاست از شما بخواهد که کمک نقد
ل صفحه او. شده در زمانيکه کمک معلق شده بود را باز پرداخت کنيد

 . استيناف کردن تشريح خواهد کردیتصميم، حقوق شما را برا
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