
State of California - Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

مهمه یمالعا
قیرطز  ا().U.Sقادر به تایید تابعیت /هویت 

میتسین Social Security Administraton

Notice Date: _________________________________
Case Number: ________________________________
Worker Name:________________________________
Worker Number: ______________________________
Worker Telephone Number: _____________________
Office Hours: _________________________________

ق یرطز اا م ش().U.Sاین اعالمیه برای اطالع دادن به شما در مورد اینکه قادر به تایید تابعیت/هویت 
SSA( SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION)درادر یثاتل یذد ارفار بر مان یا. دوشی مل اسرام یتسی ن  :

د  یسیونبا جنیار دا ر( اه)م ان

ت یعضور بل ادی کرادمد یاب، دنرادا را کیرمآی دنورهشا یت یعباتن تشادی اعداه  کMedi-Calطبق قانون فدرال، متقاضیان و افراد ذینفع غیر معاف
SSAانجام می شود. اما SSAتابعیت/شهروندی آمریکایی و هویت خود ارائه دهند. برای اکثر مردم این امر از طریق تایید اطالعات مربوط به شما نزد 

.دیامند ییاتا را مشی یاکیرمآی دنورهشا یت یعباته کد وبنر داق

ل ماکف یطت فایرده مادای ارب. دیهده ئاران اتی تناکراکددمه بد وخت یوهو ی یاکیرمآت یعباتا  بط  ابتراردی لوبقل باقک رادمد یابا مش، زو ر90ف رظ
.تسای مازلاط رشن یاMedi-Calمزایای

• .دوشی مع ورشه یمالعان یاخ یراتز اد عبی میوقتز ورت فه، هزور90ن امزت دمن یا	
• و ع ابتا “ تمسقه بد ینکه عجار مًافطل. دوشی مل اسرای تاعالطا، دنشابی مل وبقل باقک رادمز اک یمادکه کنیاد رومر ده یمالعان یاه میمضه ب	

 – تیوهو ت یعباتت ابثا “ ای(”  )DHCS 0001 می کنند باید مدارکی جهت اثبات تابعیت و هویتMedi-Calشهروندان آمریکایی که تقاضای
”.دنیامنه ئار ا( )DHCS 0002که تابعیت یا شهروندی آمریکا را دارندMedi-Calشرایط جدید برای افراد ذینفع

اگر به نحو دیگری صالحیت دریافت طیف کامل مزایای  • 	Medi-Calدرکد یهاوخت فایرده زو ر90ن امزت دمی طا را یازمن یا، دیرادا  ر.
• ه دادش هاکد ودحمف یطی ایازمه به زو ر90ن امزت دمم امتای پر دا مشی ایازم، دنکنت فایردا مشف رطز ای لوبقل باقک رادمی تناکر گا	

.دشد هاوخل اسراا مشه بی رگیده یمالعا، دندرکا دیپش هاکه دنیآر دا مشی ایازمر گا. میهدی منش هاکا را مشی ایاز منالاام. دشد نهاو خ

ی رماه کد یتسینن ئمطمر گا. دنهدی مر ارقش شوپت حتا رت دمز اردی اهتبقارمت امدخو ، یرادرابه بط وبرم، یسناژروات امدخط قفد ودحمی ایازم
. دیریگبس امتن اتی نامردت امدخه دننکن یماتا ب، تسات دمز اردی اهتبقارما ی، یرادرابه بط وبرم، یسناژروا

ا مشت یوهو ی یاکیرمآت یعباتن دادن اشنی اربه  کد نکت قفاو مSSA تماس بگیرید. اگر SSAبرای حل این موضوع، شما همچنین می توانید با دفتر 
مدارک خود را به روز کند، شما باید این امر را به مددکار کانتی تان اطالع دهید. بعد از آن، کانتی درخواست خود را برای تایید تابعیت آمریکایی و 

. درکد هاوخل اسر اًاددجما مشت یوه

.تسای مازل ا Welfare and Institutions Code section 14011.2 این اعالمیه تحت
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