
 یا یوه کارکوونکي ته د پيغام لېږو لپاره و معلومات دوسيې دخپلې د  •

https://public.alamedasocialservices.org/CARS 

 ( لپاره  پروګرامونو د ټولو  )  94604 کاليفورنيا ينډ،، آکل 12941 شمېره   پوست بکس •

 ( لپاره پروګرامونو د ټولو )  510-670-5095 •

 9677-328-877د تليفون له الرې په  •

 کې  /https://virtualkiosk.acgov.orgآنالین په   •

•  

 .سره د تليفون له الرې اړیکه ونيسئ (EC) مشاور له خپل د کارموندنې  •

 :زنګ ووهئڅوک دی، الندې شميرو ته  EC ستاسوکه تاسې نه پوهيږئ چې  •

o  0700-891-510مرکز:   بساینېځان  د پهد شمالي اوکلينډ د 

o 7067-577-510  :مرکزینې د ایسټ مانټ په ځان بسيا 

o  6225-670-510مرکز:   د څو اړخيزه خدماتود ایډن سيمې 

o   :1090-639-510د انټرپرایز په ځان بسيا مرکز 

• www.MyBenefitsCalWIN.org 

(CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, RCA) 

• h.org/docswww.GetCalFres 

(CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, RCA, GA) 

• https://virtualkiosk.acgov.org/ 

(CalFresh  ،Medi-Cal ،CalWORKs ،RCA  ،GA ،هوساینه-کار کې -په  ،

 ( کارموندنه او روزنه CalFresh د

• www.MyBenefitsCalWin.org 

(CalFresh, CalWORKs, RCA, Medi-Cal) 

• Cal)-(Medi www.CoveredCA.com 

• (CalFresh) www.GetCalFresh.org 

• )GA( https://GAOnlineApplication.acgov.org/ 

لپاره د تليفون له   Medi-Cal ، او/یاCalFresh ،CalWORKs ،RCA ،GAد  •

  پروګرام د غوښتنليک د فورمو د ترالسه کولو  کومد یا  د سپارلود غوښتنليک  الرې 

  ې دوسيې )کيس(ډول د خپلاتومات ووهئ. په  زنګشميرې ته    3663-272-510لپاره  

-263-510لپاره   هم له یوه کارکوونکي سره د خبرو یا د اورېدومعلوماتو  په هکله 

 زنګ ووهئ. ته   شمېرو 4772-999-888-1   یا 2420

   CalFreshیا CalWORKs ورځو کې د  20لومړیو  په سپارلو  غوښتنليک د  د  •

  بدله کړئ:په دې پاڼه کې ه وعد لومړنۍ

-https://Qmatic.alamedacountysocialservices.org/alameda

appointments/ 

د  مو بڼه  آنالین  له السه ورکړئ په مو   وخت وعدې د چې  له دې مخکې  •

CalWORKs   یاCalFresh د وعدې وخت په دې پاڼه کې له سره نوې کړئ  :

-appointments-https://Qmatic.alamedasocialservices.org/alameda

reschedule/ 

• (CalFresh) https://ecf37.acgov.org 

• www.MyBenefitsCalWIN.org 

(CalFresh, CalWORKs RCA, Medi-Cal) 

• )GA( https://GAOnlineApplication.acgov.org/ 

• https://public.alamedasocialservices.org/eSAR7 

(GA, CalWORKs, CalFresh) 

 

 

غوښتنلیک سپارلآنالین

تلیفون

پوستي صندوق

فکس

(SAR 7)ورکولراپورپه آنالین بڼه د نیمایي کال

په آنالین بڼه د بیا نوي کولو د غوښتنلیک سپارل

په آنالین بڼه د اسنادو سپارل

(CARS)مراجعه کوونکي ته د ځواب ورکولو خپلسری سیستم 

بدلولد کارت EBTد

ماتخدکارموندنېد

  ACSSA طریقیالسرسي  د حضوري او غیر حضوري ته 

په آنالین بڼه د وعدې د وخت بدلول

 سکېن کړئ لپاره یې د طریقو  سرویس سلفپه آنالین بڼه د 

  خدماتوکم ظرفیت سره د حضوري  پهله امله د ټولنیز واټن   سالونونهدفتر د ( ACSSAادارې ) خدماتو وټولنیز  د سیمې د  (Alameda)االمیدا د 

عمومي مرسته ، CalFresh، CalWORKsد  چې پکېته د السرسي برابرولو ته دوام ورکوي، پروګرامونو او  خدماتو اساسي ACSSA دي.لپاره پرانیستي 

(GA ،) مهاجرینو لپارهد ( نغدي مرستهRCA ،) پروګرامد کډوالو لپاره د نغدي مرستې (CAPI ،)  اوMedi-Cal مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې دفتر ته د  شامليږي .

نو د نوي کولو ته اړتيا لري  د هغې یا سپاريغوښتنليک لپاره  خدماتوچې د مرستو او  هغه کسان .اړین دي پټول خولې او پزېیا د اغوستل ننوتو پرمهال د ماسک 

لپاره  د لېست ونو خ ځایونود دفتر ACSSAد  کيږي.د کارولو سپارښتنه   خدماتواو آنالین   پوستي صندوقتلیفون، ، د ورته له امله  19-کووېډ

offices-us/our-www.alamedacountysocialservices.org/contact .له کې د سهار په اوږدوکاري ساعتونو  ومنظم د خدمات حضوري  ته ورشئ 

 .د السرسي وړ ديورځې پورې   جمعېدوشنبه تر له پورې،  5:00څخه تر ماښام  8:30
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