 EHSDدلته دی چې
ستا خدمت وکړي
د ګټو لپاره غوښتنه وکړئ
موږد ټولنې غړي هڅوو چې د هغو ګټو لپاره غوښتنه
وکړي او ترالسه کړي چې دوی او د کورنۍ غړي یې وړ
وي .هرڅوک کوالی شي درخواست وکړي.

 CONTRA COSTAد پناګانو ،مهاجرینو او
زموږ د ټولنې ټولوغړوته ښه راغالست
ویل کیږي.

295,000

په  2019کال کې په کونټرا کوسټا کې د اوسیدونکو
مهاجرینو شمیر 25.6% :د ټول نفوس

 $24.7ملیارد

ټول بهرني زیږیدلي اوسیدونکو ،په  2019کال کې د هیواد په
 GDPکې ونډه اخیستې ،یا د ټول 30.8%

په زیاتیدونکي ډول متنوع او څو
کلتوري
د نوي  2020سرشمیرنې پایلوله مخې
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ډیری سرچینې په ځای کې
هرڅوک د ټولوبرنامو لپاره وړ نه دي ،مګرډیری
سرچینې په ځای کې شتون لري ترڅود افرادواو کورنیو
مالتر ،ساتنه اوځواکمنتیا ته د دوی په الره کې ځان بسیا
کړي.

ماشومان ممکن وړ وي
د پروګرام وړتوب د ماشوم د تابعیت یا مهاجرت حالت
پراساس دی ،نه یوازې د موراوپالر .د متحده ایاالتواتباع
ماشومان او وړکډوال ماشومان ممکن د ډیری برنامو
 CalFreshاو  CalWORKsلکه نغدي ګټو لپاره وړ
وي .ماشومان او ځوانان چې تر  26کلنۍ پورې وي
ممکن د طبي (میډیکال) بشپړپوښښ لپاره وړ وي.

د کارموندنې او
بشري خدماتو
ریاست ()EHSD
تاسوته د
CONTRA COSTA
کونتي ته ښه
راغالست وایي.

روغتیایی پاملرنه
هرڅوک ،د کډوالۍ وضعیت ته په پام سره ،باید هغه طبي پاملرنې
ته اړتیا ولري چې دوی ورته اړتیا لري.
عاجل میډي-کال ( :* )Emergency Medi-Calد مهاجرت
وضعیت ته په پام سره د میډیکال لپاره بل ډول وړ اشخاصو ته
شتون لري .خدمتونه یو طبي حالت پوښي (د بیړني پاملرنې او کار
او تحویلۍ په شمول) چې پرته له فوري طبي پاملرنې څخه کیدای
شي د ناروغ روغتیا په جدي خطرکې واچوي.
بشپړ ساحه میډی-کال* :کالیفورنیا ماشومانو او ځوانو لویانو (د 26
کالو څخه کم عمر) ته د مهاجرت وضعیت په پام کې نیولو پرته  ،د
طبي،غاښونو ،رواني روغتیا ،او لید پاملرنې په شمول د بشپړ کچې
میډی-کال وړاندیز کوي .د می  2022څخه اغیزمن ،په کالیفورنیا کې د
میډی-کال پراختیا به د  50+څخه زیات عمرلرونکي بالغان شامل وي،
پرته له دې چې د کډوالۍ حالت ته پام وکړي .د میډی-کال اضافي طبي
پروګرامونه شتون لري چې کیدای شي نورو ته تطبیق شي.
https://ehsd.org/apply-for-services/
د کالیفورنیا پوښل :په قانوني توګه موجود کډوال ممکن په بازارکې
د روغتیا بیمې اخیستو وړ وي او ممکن د سبسيډي پریمیمونو لپاره
وړ ويhttps://www.coveredca.com/ .

* دعاید او شتمنۍ وړتیا ممکن پلي شي

په یاد ولرئ :د  COVID-19واکسین ترالسه کول وړیا دي ،مهمه نه ده
چې ستا د کډوالۍ یا تابعیت دریځ څه وي .که تاسو بې سنده یاست یا بیمه
نه لرئ:
•تاسو کوالی شئ الهم د اړتیا وړ  COVID-19معاینه او درملنه
ترالسه کړئ (په هیڅ لګښت کې د میډی-کال).
•د  COVID-19ازموینې او درملنې لپاره د میډی-کال پاملرنه د عامه
چارج قانون الندې نه شمیرل کیږي.
•واکسین د عامه چارج قانون الندې نه شمیرل کیږي.
•کله چې تاسو د  COVID-19واکسین ترالسه کوئ له تاسوڅخه باید
ستا د کډوالۍ وضعیت په اړه پوښتنه ونه شي.

د خوړو سرچینې
( CalFreshد عاید وړتوب پلي کیږي) CalFresh :خواړو ګټې
د کورنۍ بودیجه پراخه کوي ،ترالسه کونکو ته اجازه ورکوي چې
مغذي خواړه واخلي ،په شمول د میوو ،سبزیجاتو ،او نورو صحي
انتخابونو .د متحده ایاالتواتباع ماشومان او ځینې غیراتباع ماشومان او
قانوني دایمي اوسیدونکي ممکن وړ وي.
https://ehsd.org/apply-for-services/
 :WICد ښځو ،ماشومانو او ماشومانو لپاره د تغذيې پروګرام.
https://cchealth.org/wic/apply.php
د خوړو بانک :په مستقیم ډول اړوخلکو ته خواړه توزیع کوي.
https://www.foodbankccs.org

کار او شغل
د کاري ځواک د پراختیا بورډ ځینې لومړني خدماتوله الرې چمتو
شوي کډوالۍ وضعیت ته په پام سره ټولوته شتون لري.
https://www.wdbccc.com/jobseeker-services/
د ( CalWORKد عاید او سرچینې وړتیا پلي کیږي) :په کورکې د
ماشومانو سره د کورنیو لپاره نغدي مرستې او خدمات .د متحده ایاالتو
اتباع ماشومان او وړ کډوال ممکن وړ وي .د  CalWORKsکورنۍ
ممکن د فالح تر کار ( )Welfare-to-Work, WTWپروګرام
څخه د کار او تعلیمي مالتړ خدماتو لپاره وړ وي.
https://ehsd.org/apply-for-services/

هستوګنې
د کوراوبې کوره خدمتونه :د هغو اشخاصو او کورنیو لپاره مالتړ چې
بې کوره یا د کرایې یا کور مرستې ته.
https://ehsd.org/overview/housing-homeless-services

اضافي پروګرامونه
د  EHSDځینې پروګرامونه د ټولو لپاره خالص دي.
د نورومعلوماتولپاره الندې د تماس ټکي چمتو کړئ.
د ماشومانو د ساتنې خدمتونه :د شکمن یا حقیقي ماشوم ناوړه
ګټه اخیستنې راپور (877) 881-1116 .24/7ته زنګ ووهئ.
د لویانومحافظتي خدمتونه :د شکمن ناوړه ګټه اخیستنې یا بې
پروایۍ راپور ورکړئ د یو مشر فرد یا یو متعهد بالغ .زنګ
ووهئ  (877) 839-4347یا  (925) 602-4179که د کانټرا
کوسټا څخه د باندې.
معلومات او مرسته :د لویانو ،لویانومعیوبینو ،او د دوی
د پاملرنې کونکو لپاره معلومات او راجع کول .ته زنګ ووهئ
 (800) 510-2020یا  (925) 229-8434که د کونترا
کوستا څخه بهر وي.
په کورکې مرستندوی خدمتونه :خدمتونه د زړو او معلولینو سره
مرسته کوي چې په خپلو کورونو کې په خوندي توګه پاتې شي.
https://ehsd.org/elderly-disabled/in-homesupportive-services-ihss/
د سرپیل او د سرپیل* :د کم عاید کورنیو لپاره د ماشوم لومړنۍ
پاملرنه او مخکینی ښوونځی https://ehsd.org/
headstart/childcare-preschool/head-startearly-head-start-and-state-preschool/
د ټیټ عاید تودوخې او انرژي مرستې پروګرام (Low Income
)Heating & Energy Assistance Program, LIHEAP
* :د انرژي بیلونو لپاره مالي مرستهhttps://ehsd.org/ .
headstart/energy-assistance/
* :GetConnected Contra Costaد انټرنیټ نرخونه کم
شوي ،دعاید وړتوب پراساسhttps://ehsd.org/get- .
connected-contra-costa/
 4زموږد کورنۍ نیویگیټران :د لومړي ځل ګډون کونکو سره
مرسته کوي چې هدف شوي مالتړ او خدماتو ته السرسی ومومي
چې دوی ورته د  EHSDاو د هغې شریکانو له الرې اړتیا لري.
بریښنالیک واستوئ 4ourfamilies@ehsd.cccounty.us
یا په  (925) 335-6581کې یو غږیز میل پریږدئ ستا د نوم ،د
اړیکو معلوماتو ،او اړتیاوو سره.

* د عاید او شتمنۍ وړتیا ممکن درخواست وکړي
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