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مدرک سيتی زن شيپی و هويت
 Medi-Cal مقررات جديد برای استفاده کنندگان مديکل

که سيتی زن يا تابع اياالت متحده هستند 
يک قانون جديد می گويد که بيشتر متقاضيان و استفاده کنندگان مديکل Medi-Cal که سيتی زن يا تابع اياالت متحده هستند بايد مدرک 

سيتی زن شيپی و سند هويت خود را ارائه دهند. قسمت زير را بخوانيد تا ببينيد آيا اين قانون در مورد شما صدق می کند يا خير.

اگر شما يک سيتی زن اياالت متحده نيستيد اين قانون در مورد شما صدق نمی کند. 

قانون جديد شامل سيتي زن ها يا اتباع اياالت متحده در هيچ كدام از اين طبقه بندي ها نمي شود:
 (SSI) درآمد اضافي تامين اجتماعي – • هر كسي با: 

(Medicare) مديكر –   
 (SSDI) بيمه از كار افتادگي سوسيال سكيوريتي –   

– بازنشستگي سوسيال سكيوريتي و بيمه بازماندگان (RSI – Title II) بر مبناي ازكار افتادگي خود آنها    
• هر كس كه زير 21 سال بوده وً خدمات همراه با رضايت خردساالنً  (Minor Consent Services) را تقاضا مي كند

• كودكاني كه مادرانشان Medi-Cal دارند
• كودكاني كه تحت حضانت، كمك براي قبول شدن به فرزند خواندگي، يا Kin-GAP هستند

• كودكان خردسالي كه در برنامه كودك ترك شده (Abandoned Baby Program) هستند 
 CalWORKs استفاده كنندگان از •

اگر من يکی از افراد فوق نيستم چه وضعی پيش می آيد؟
اگر شما سيتی زن يا تبعه اياالت متحده هستيد بايد مدرک 

سيت زن شيپی و سند هويت خود را ارائه دهيد تا همچنان 
بتوانيد برای مديکل Medi-Cal واجد شرايط باشيد. (برای 

مشاهده ليستی از مدارک قابل قبول سيتی زن شيپی و هويت 
به صفحه 3 مراجعه کنيد.)

اتباع اياالت متحده (U.S. nationals) شامل کسانی ميشود 
که در آمريکن ساموآ (از جمله جزيره Swains) بدنيا آمده 
اند يا مردمان بخصوصی از جامعه مشترک المنافع جزاير 

ماريانای شمالی هستند.

اگر من سيتی زن اياالت متحده نيستم چه وضعی پيش 
می آيد؟

اگر شما سيتی زن يا تابع اياالت متحده نيستيد، الزم است 
همان مدارکی را که قبال الزم بود ارائه دهيد. هيچ چيز 

تغيير نکرده است.

پوشش من تا چه زمان ادامه می يابد؟
اگر شما همه شروط ديگر واجد شرايط بودن را داشته باشيد 
و اقدامات کافی برای عرضه سند سيتی زن شيپی و هويت 

خود بعمل آوريد، مزايای مديکل Medi-Cal شما ادامه 
خواهد يافت. شما بايد به ورکر واجد شرايط بودن خود 

بگوئيد که داريد سعی می کنيد اين مدرک را بدست آوريد.

چگونه می توانم مدرک سيتی زن شيپی خود را بدست آورم؟
اگر در کاليفرنيا بدنيا آمده ايد، کانتی ممکن است بتواند به 
سوابق تولد شما دست يابد. (سابقه تولد بعنوان سند سيتی 

زن شيپی محسوب ميشود.)
برای آن که از کانتی بخواهيد سابقه تولد شما را درخواست 

کند، فرم موسوم به درخواست برای سابقه تولد کاليفرنيا 
(Request for California Birth Record) را پر کنيد. 
سپس اين فرم را برای اداره خدمات اجتماعی محل خود 

پست کنيد يا بدانجا ببريد. اگر سابقه تولد را نتوان يافت بايد 
مدرک ديگری داير بر سيتی زن شيپی خود ارائه دهيد. 

برای مشاهده ليستی از مدارک قابل قبول به صفحه 3 
مراجعه کنيد. 

اگر در کاليفرنيا بدنيا نيامده ايد در مورد تهيه سند سيتی زن 
شيپی، از کانتی جويا شويد. قبل از آن که برای تهيه گواهی 

تولد مبلغی را بپردازيد، برای آن که دريابيد آيا آنها سابقه 
تولدی را يافته اند که در مورد شما صدق می کند با کانتی 

تماس بگيريد.
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 اگر نتوانم مدرک سيتی زن شيپی يا سند هويت خود را 
ارائه دهم چه ميشود؟

شما برای عرضه مدرک مربوط به خود به اندازه کافی 
وقت خواهيد داشت. 

اگر نتوانيد مدرک خود را عرضه کنيد اما همه شروط 
مربوط به واجد شرايط بودن را داشته باشيد، وضعيت شما 
به حالت موسوم به مزايای محدود تغيير می يابد. مزايای 

محدود موارد اضطراری، امور مربوط به بارداری، و 
خدمات مراقبتی دراز مدت را زير پوشش دارد.

اگر مدارک را در عرض يک سال پس از ماه تعيين 
وضعيت ارائه دهيد، از همان ماهی که مزايای محدود شما 

شروع شده، مزايای مديکل Medi-Cal شما به صورت کامل 
بحساب می آيد.

اگر در عرض مدت زمانی که مشغول تهيه مدارک مربوط 
به سيتی زن شيپی و هويت خود هستيد متحمل هزين 

های بهداشتی شويد، مديکل Medi-Cal می تواند هزينه 
صورتحساب های شما را بپردازد. برای گرفتن پاسخ سواالت 

خود با بخش خدمات استفاده کنندگان در اداره خدمات 
بهداشتی به شماره تلفن 2007-403 (916) تماس بگيريد. 

آيا فرزندان هم بايد مدرک سيتی زن شيپی و هويت خود را 
ارائه دهند؟

آری. اگر فرزند شما در کاليفرنيا بدنيا آمده، از کانتی خود 
بخواهيد سابقه تولد او را درخواست کند تا از آن بعنوان سند 

سيتی زن شيپی استفاده شود. شما هنوز هم الزم است كه 
مدرك هويت خود را ارائه دهيد. به صفحه 3 رجوع كنيد.
اگر فرزند شما زير 16 سال دارد و شما فرم درخواست 

مديکل Medi-Cal يا درخواست مشترک مديکل و خانواده 
های سالم (Healthy Families/Medi-Cal) را پر کرده و 

امضا نموده و در آن تاريخ و محل تولد او را ذکر کرده ايد، 
لزومی ندارد که سند هويت را ارائه دهيد. (اين تقاضانامه 
امضا شده بعنوان سند هويت فرزند شما محسوب ميشود.) 
شما هنوز هم بايد سند سيتی زن شيپی خود را ارائه دهيد.

اگر فرزند شما 16 سال يا بيشتر دارد، بايد سند هويت 
فرزند خود را ارائه دهيد. به صفحه 3 نگاه کنيد. 

آيا در هر زمان که درخواست خود را تمديد می کنم بايد 
مدرک سيتی زن شيپی و هويت خود را ارائه دهم؟ 

خير. شما بايد يک بار – هنگامی که برای اولين بار تقاضا 
ميدهيد و يا هنگام بررسی ساالنه واجد شرايط بودن- اين 

اطالعات را عرضه کنيد.

آيا اين قانون بر مزايای فوداستامپ، CalWORKs، يا 
Healthy Families من اثر می گذارد؟

خير. مقررات جديد سيتی زن شيپی و هويت فقط در مورد 
مديکل Medi-Cal صدق می کند.

آيا شما به اصل مدارک سيتی زن شيپی و هويت نياز داريد؟
آری. ما به اصل مدارک سيتی زن شيپی و هويت يا کپی 

مدارکی نياز داريم که به تائيد اداره صادر کننده آن رسيده باشد.

آيا می توانم مدارک خود را از طريق پست ارسال نمايم؟
آری. کانتی از مدارک کپی گرفته و آنها را بشما برخواهد 

گرداند. يا آن که می توانيد مدارک خود را به اداره خدمات 
اجتماعی محل خود ببريد. از آنها بخواهيد از اين مدارک 

کپی گرفته و اصلی مدارک را همانجا بشما برگردانند.
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مدارك قابل قبول سيتي زن شيپي و هويت
آسان ترين راه ثابت كردن سيتي زن شيپي و هويت هر دو، ارائه يكي از اين مدارك است:

پاسپورت اياالت متحده كه بدون محدوديت صادر شده باشد (پاسپورت هاى منقضي شده قابل قبول نيستند)  —
 (N-570 يا N-550) گواهي تابعيت  —

(N-561 يا N-560) گواهي سيتي زن شيپي اياالت متحده  —
– يا –

اگر شما يكي از مدارك باال را نداريد، آنچه بايد عرضه كنيد از اين قرار است...

سابقه آمار فدرال يا ايالتي كه سن متقاضي و سيتي زن شيپي   ❖
اياالت متحده يا محل تولد او را نشان مي دهد

سابقه آمار قبيله اي سرخپوستان سنكا*†  ❖
سابقه آمار دفتر امور سرخپوستان متعلق به قبائل ناواهو*†  ❖

گواهي تولد صادره در هر يك از ايالت هاي اياالت متحده كه در   ❖
اداره آمارهاي نفوس آنها ثبت شده*†

سابقه تولد به تعويق افتاده عمومي اياالت متحده (كه بيش از 5   ❖
سال پس از تولد شخص به ثبت رسيده باشد)*†

بيانه امضا شده توسط پزشك يا مامائي كه هنگام تولد حضور   ❖
داشته است*†

ليست رسمي اسامي بوميان آالسكا از اداره امور سرخپوستان*†  ❖
اوراق پذيرش از يكي از تأسيسات پرستاري يا مراقبت هاي ويژه،   ❖

يا ساير مؤسساتي كه محل تولد در اياالت متحده را نشان دهد* 
سوابق پزشكي (بجز سوابق واكسيناسيون)*†  ❖

* تاريخ آن بايد حداقل 5 سال قبل از زماني باشد كه براي نخستين بار 
براي Medi-Cal تقاضا مي دهيد و محل تولد در اياالت متحده را نشان دهد. براي

† كودكان زير 16 سال بايد كه نزديك به زمان تولد تهيه شده باشد. 

شما بايد در حد امكان مدركي را ارائه دهيد كه در قسمت باالتري از اين 
ليست قرار دارد. 

اگر شما نمي توانيد هيچكدام از اين مدارك سيتي زن شيپ را ارائه دهيد...

او دو بزرگسال بخواهيد يك اظهارنامه سيتي زن شيپي 
(Affidavit of Citizenship) را پر كرده و امضاء نمايند. هر دو 

بزرگسال خود بايد داراي سند هويت و سيتي زن شيپي اياالت متحده 
بوده و تنها يكي از آنها مي تواند با شما نسبت خانوادگي داشته باشد.

يك سند سيتي زن شيپي ليست شده در زير: 

گواهي تولد اياالت متحده  ❖
(DS-1350) گواهي گزارش تولد  ❖

(FS-240) گزارش تولد سيتي زن اياالت متحده در خارج از اين كشور  ❖
گواهي تولد صادر شده توسط وزارت امور خارجه اياالت متحده   ❖

(DS-1350 يا FS-545)
 (I-179 يا I-197) كارت هويت سيتي زن شيپي اياالت متحده  ❖

(I-872) كارت سرخپوستان آمريكا  ❖
(I-873) كارت مارياناي شمالي  ❖

آخرين دستور دادگاهي فرزند خواندگي كه محل تولد در اياالت   ❖
متحده را نشان دهد 

سند مربوط به پذيرفته شدن به فرزند خواندگي كودكي كه در   ❖
خارج از اياالت متحده بدنيا آمده و تحت سرپرستي قانوني/فيزيكي 

(IR-4 يا IR-3) والدي است كه شهروند اياالت متحده است
سند استخدامي خدمات مدني اياالت متحده مربوط به قبل از 1   ❖

جون 1976
مدرك خدمت نظامي اياالت متحده كه محل تولد در اياالت متحده   ❖

را نشان مي دهد 
مدرك بيمارستاني اياالت متحده كه در زمان تولد نوشته شده باشد*†  ❖

بيمه عمر، بهداشتي، يا ساير سوابق مشابه بيمه*†  ❖
سند مذهبي ثبت شده در اياالت متحده در عرض 3 ماه پس از تولد   ❖
كه محل تولد در اياالت متحده و تاريخ تولد يا سن را نشان مي دهد
سند مدرسه اوليه  كه محل تولد در اياالت متحده، تاريخ پذيرش،   ❖

تاريخ تولد، و نام و محل تولد والدين را نشان مي دهد

– و –
يك سند هويت ليست شده در زير:

گواهينامه رانندگي صادر شده توسط يك ايالت يا قلمرو اياالت   ❖
متحده همراه با عكس يا ساير اطالعات مربوط به شناسائي

كارت شناسائي عكسدار محل تحصيل  ❖
كارت شناسائي نظامي اياالت متحده يا سابقه احضار به خدمت نظام  ❖

كارت شناسائي دولت فدرال، ايالتي يا محلي با همان اطالعات   ❖
شناسائي مربوط به گواهينامه رانندگي

كارت شناسائي ارتش اياالت متحده مربوط به شخص وابسته  ❖
پاسپورت اياالت متحده (صادر شده با محدوديت)  ❖

ادامه در پشت صفحه
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گواهي دارا بودن خون سرخپوستي يا ساير سوابق قبيله اي   ❖
مربوط به سرخپوستان اياالت متحده/ بوميان آالسكا

 Merchant كارت شناسائي گارد ساحلي اياالت متحده موسوم به  ❖
Mariner

سه مدرك تأييد هويت يا بيشتر از قبيل كارت هاي شناسائي استخدامي،   ❖
دبيرستان يا مدارك دانشگاهي، سند ازدواج، حكم طالق يا سند 

مالكيت/قباله زمين
سوابق مربوط به كلينيك، پزشك، يا بيمارستان براي اشخاص كمتر   ❖

از 16 سال
سوابق مدرسه، كودكستان يا مهد كودك، از جمله كارنامه ها براي   ❖

اشخاص زير 16 سال. كانتي تأييديه صحت مدارك فوق را از مدرسه 
خواهد گرفت.  

براي معلوليني كه در محلهاي مراقبتي مسكوني زندگي مي كنند، يك   ❖
اظهار نامه كه به امضاي رئيس يا مدير محل رسيده است  

براي كودك زير 16 سال كه اظهار نامه سيتي زن شيپي ارائه نداده، 
شما مي توانيد اين مدارك را تسليم كنيد: 

يك اظهار نامه مربوط به هويت كودك كه به امضاي والد،   ❖
سرپرست، يا خويشاوند كودك شخص رسيده و تاريخ و محل تولد 

را نشان ميدهد
Healthy Families/ يا تقاضانامه مشترك Medi-Cal تقاضانامه  ❖

Medi-Cal كه تاريخ و محل تولد كودك را نشان مي دهد و توسط 
والدين، سرپرست، يا خويشاوند مراقب كودك امضاء شده است.

براي اشخاص كمتر از 18 سال چنانچه اوراق شناسائي مدرسه يا 
گواهينامه رانندگي موجود نباشد، اظهارنامه هويت كودك كه به امضاي 

والد، سرپرست يا خويشاوند مراقب كودك رسيده باشد مي تواند مورد 
استفاده قرار گيرد.

توجه: مدارك شناسائي منقضي شده بعنوان سند هويت داراي اعتبار 
هستند. 
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