 EHSDاینجا است تا
به شما خدمت کند
برای مزایا درخواست دهید
ما اعضای جامعه را تشویق میکنیم که برای دریافت
مزایایی که خود و اعضای فامیل شان واجد شرایط آن
هستند ،درخواست دهند و دریافت کنند .هر شخصی
میتواند درخواست دهد.

کنترا کوستا ( )Contra Costaیک عالقه
داری پذیرای پناهندگان ،مهاجران و همه
اعضای جامعه ما میباشد.

295.000

تعداد مهاجرین ساکن در کنترا کوستا در سال 25.6 :2019
درصد از تمام جمعیت

 24.7میلیارد دالر

در تولید ناخالص داخلی این عالقه داری اکثرا ُ ساکنان متولد
خارج کشور در سال  2019یا  30.8درصد سهم داشته اند.

به طور متزایدمتنوع و چندفرهنگی
طبق نتایج جدید احصایه 2020
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منابع بسیاری موجود است
همه افراد واجد شرایط برای همه برنامه ها نیستند ،اما
منابع زیادی برای حمایت ،حفاظت و توانمندسازی افراد و
فامیل ها در مسیر خودکفیلی وجود دارد.

اطفال ممکن است واجد شرایط باشند
واجد شرایط بودن برنامه بر اساس وضعیت تابعیت یا
مهاجرت طفل میباشد ،نه تنها والدین .کودکان شهروند
ایاالت متحده و مهاجر واجد شرایط ممکن است دارای
شرایط دریافت بسیاری از برنامهها مانند مزایای نقدی
 CalFreshو  CalWORKsباشند .اطفال و بالغان
جوان تا  26سالگی ممکن است واجد شرایط پوشش کامل
 Medi-Calباشند.

بخش استخدام و
خدمات بشری
( )EHSDبه
شما به عالقه
داری کنترا کوستا
()CONTRA COSTA
خوش آمد میگوید

مراقبت های صحی
همه ،صرف نظر از وضعیت مهاجرت ،باید به دنبال مراقبت
های طبی مورد نیاز خود باشند.
 :*Mediدر دسترس افرادی میباشد که
خدمات عاجل-Cal
صرف نظر از وضعیت مهاجرت ،در غیر این صورت واجد
شرایط  Medi-Calهستند .خدمات یک وضعیت صحی (از جمله
مراقبت های اضطراری ،حالت زایمان و تولد) را پوشش میدهد
که بدون توجه فوری طبی ،میتواند صحت بیمار را در معرض
خطر جدی قرار دهد.
 Medi-Cal *با دامنه کامل :کالیفرنیا بدون توجه به وضعیت
مهاجرت Medi-Cal ،کامل را به کودکان و بالغان جوان (زیر
 26سال) ارائه میکند ،که شامل مراقبت های صحی ،طب دندان،
صحت روانی و بینایی میشود .از ماه می  ،2022گسترش
 Medi-Calدر کالیفرنیا شامل بالغان باالی  50سال ،قطع نظر
از وضعیت مهاجرت ،خواهد گردید .برنامه های Medi-Cal
اضافه هم وجود دارد که ممکن است برای دیگران اعمال شود.
https://ehsd.org/apply-for-services/
کالیفرنیای تحت پوشش :مهاجرین که به طور قانونی حضور
دارند ممکن است واجد شرایط خرید بیمه طبی در بازار باشند
و ممکن است واجد شرایط دریافت حق بیمه یارانه ای باشند.
/https://www.coveredca.com

* واجد شرایط بودن درآمد و دارایی ممکن است اعمال شود

به یاد داشته باشید :بدون توجه به وضعیت مهاجرت یا تابعیت شما،
دریافت واکسین کووید ۱۹-رایگان میباشد .اگر فاقد اسناد هستید یا
بیمه ندارید:
•همچنان میتوانید تست و معالجه کوويد ۱۹-مورد نیاز را انجام
دهید (بدون کدام هزینهای در صورت .)Medi-Cal
•مراقبت  Medi-Calبرای آزمایش و معالجه کوويد ۱۹-تحت
قانون هزینه عمومی محاسبه نمیشود.
•واکسیناسیون تحت قانون هزینه عمومی به حساب نمی آید.
•هنگام دریافت واکسین کوويد ۱۹-نباید از شما در مورد وضعیت
مهاجرت خود سوال شود.

منابع غذایی
(CalFreshواجد شرایط بودن از نظر درآمد اعمال میشود) :مزایای
غذای  CalFreshبودجه خانواده را افزایش میدهد ،و به استفاده
کنندگان این امکان را میددهد تا از پس هزینههای غذای تقویتی ،از
جمله میوه ،سبزیجات ،و سایر گزینههای صحی بیشتر برآیند .کودکان
تبعه ایاالت متحده ،و برخی از کودکان غیر شهروند و مقیم دائم
قانونی ،ممکن است واجد شرایط باشندhttps://ehsd.org/apply- .
for-services/
 :W ICبرنامه تغذیه برای زنان ،نوزادان و کودکان.
https://cchealth.org/wic/apply.php
بانک غذا :غذا را مستقیما ً بین افراد نیازمند توزیع میکند.
https://www.foodbankccs.org

مشاغل و استخدام
برخی از خدمات بنیادی شغلی ارائه شده از طریق هیئت توسعه نیروی
کار ( )WDBبدون توجه به وضعیت مهاجرت برای همه در دسترس
میباشندhttps://www.wdbccc.com/jobseeker-services/.
( CalWORKsو واجد شرایط بودن از نظر درآمد و منابع اعمال
میشود) :کمک های نقدی و خدمات به خانواده های دارای اطفال در خانه.
کودکان شهروند ایاالت متحده و مهاجران مستحق ممکن است واجد شرایط
باشند .خانوادههای  CalWORKsممکن است واجد شرایط استخدام و
خدمات پشتیبانی تحصیلی از برنامه )Welfare-to-Work (WTW
باشندhttps://ehsd.org/apply-for-services/ .

اسکان
خدمات مسکن و بی خانگی :حمایت از افراد و خانواده هایی که
بی خانگی را تجربه میکنند یا به کمک اجاره یا مسکن ضرورت
دارندhttps://ehsd.org/overview/housing-homeless- .
services

برنامه های اضافی
برخی از برنامه های  EHSDبرای همه قابل دسترس میباشند .برای
اطالعات بیشتر نقاط تماس در زیر ارائه گردیده است.
خدمات تحفظ اطفال :کودک آزاری مشکوک یا واقعی را  24ساعته
گزارش دهید .به شماره  )877(881-1116تماس بگیرید.
خدمات تحفظ بزرگساالن :سوء استفاده یا بی توجهی مشکوک به
یک فرد مسن یا یک بزرگسال وابسته را گزارش دهید .اگر خارج از
کنترا کوستا( )ContraCostaهستید ،به شماره
 )877(8394347یا  )925(602 4179تماس بگیرید.
اطالعات و کمک :اطالعات و ارجاعات برای بزرگساالن ،بالغان
دارای معلولیت و مراقبین آنها .اگر خارج ازContraCosta
هستید به شماره  )800(510 2020یا )925(2298434
تماس بگیرید.
خدمات تحفظ اطفال :خدماتی برای کمک به بزرگساالن و افراد
ناتوان برای ماندن مصؤن در خانه های خود.
https://ehsd.org/elderly-disabled/in-homesupportive-services-ihss/
 H eadStartو :*Early H eadStartمراقبت از کودک و
پیش مکتب برای خانواده های کم درآمد https://ehsd.org/
headstart/childcare-preschool/head-start-earlyhead-start-and-state-preschool/
برنامه کمک گرمایش و انرژی برای افراد کم درآمد
( :*)L IH EAPکمک مالی برای بلهای انرژیhttps://ehsd. .
org/headstart/energy-assistance/
 :*ContraGetConnectedContraCostaکاهش نرخ
اینترنت ،بر اساس واجد شرایط بودن درآمدhttps://ehsd.org/ .
get-connected-contra-costa/
 4ناوبر خانواده ها ما :به شرکت کنندگان برای اولین بار
کمک میکند تا از طریق  EHSDو شرکای آن به پشتیبانی ها و
خدمات هدفمند مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند .یک ایمیل به
 4ourfamilies@ehsd.cccounty.usارسال کنید یا یک
پوست صوتی را (با نام ،معلومات تماس و نیازهای شما) به
 )925(335 6581ارسال کنید.

* واجد شرایط بودن درآمد و دارایی ممکن است اعمال شود
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