
  كورونا فیروس بخصوص ھامھ معلومات

تعمل منظمة ال بي سي جي مع وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة في مقاطعة سان دییغو لمواصلة تقدیم الخدمات الضروریة 
 لعمالئھا

(CalWORKs Welfare to Work and Refugee Employment Services clients) 

,  ال بي سي جي مغلق اآلن أمام الجمھور مكتببعد التوجیھ المستمر من مركز السیطرة على األمراض ومقاطعة سان دییغو، 
من خالل أرقام ھواتفھم العادیة وعناوین البرید موظفینا االن یعملون من منازلھم لالستمرار في مساعدتكم , وھم متوفرین 

.اإللكتروني . 

اذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، یرجى محاولة التواصل مع مدیر ملفك او موظف اخر عن طریق البرید االلكتروني او الھاتف. 
ان لم تكن قادر على الوصول الیھا مباشرة, فال تتردد للوصول الى ال بي سي جي من خالل عناوین البرید االلكتروني وارقام  

ورقم ھاتف یعمل للوصول بھ الیكالبطاقة یرجى تظمین رقم  في بریدك االلكترونيالھواتف ادناه.   

(Chula Vista Oxford Street Office) الجنوبیة المنطقة  

 Orientation)) او المحاظرة (participation• بالنسبة لألسئلة المتعلقة بإدارة حاالت التوظیف (بما في ذلك المشاركة (
أو مدفوعات النقل أو مدفوعات الحفاظات أو الخدمات الداعمة) ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى  

.WTWSouth@pcgus.com 
یرجى إرسال برید  (EWE) او برامج الخبرة العملیھ  • لألسئلة المتعلقة بنادي الوظائف أو خدمات البحث عن عمل األخرى

 EmploymentSouth@pcgus.comإلكتروني إلى 

) ، الرجاء ارسال برید  Housing or Family Stabilizationلالستفسار عن خدمة واحتیاجات العائلة والسكن ( •
 HousingSouth@pcgus.comالكتروني الى :  

) ، الرجاء ارسال برید الكتروني الى : Pathways Wrap Around programلالستفسار عن برنامج (• 
PathwaysSouth@pcgus.com 

 ChildcareSouth@pcgus.com• لألسئلة المتعلقة بقضیة رعایة االطفال ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى:  
• لألسئلة حول مدفوعات رعایة الطفل أو أسئلة أخرى من مقدمي رعایة األطفال ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى:  

CCproviders@pcgus.com 
 . ChildCarePayments@pcgus.com  رعایة الطفل إلكترونیا، یرجى البرید اإللكترونيلحضور ال• لتقدیم أوراق 

 
ي ، ير�ب االتصال 

وئن �د اإلل��ت سيتم إرجاع  619-270-4100بالرقملألسئلة األخرى ، أو إذا لم �كن لد�ك حق الوصول إ� ال�ب
ت�ب   الرسائل المتبق�ة بال�ت

ن رقم المستلم ي رسالتك ، ير�ب تضمني
كالبطاقه ( الحالة) ورقم هاتف �عمل لالتصال ب. �ن  

ق�ة (مكتب    .)El Cajon Van Houten Avenueالمنطقة ال�ش

ي ذلك المشاركة (
أو  Orientation)(المحاظرة و ا  )participation• بالنسبة لألسئلة المتعلقة ب�دارة حاالت التوظ�ف (بما �ن

ي إ� 
وئن  WTWEast@pcgus.comمدفوعات النقل أو مدفوعات الحفاظات أو الخدمات الداعمة) ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت
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ي إ� 
وئن • لألسئلة المتعلقة بنادي الوظائف أو خدمات البحث عن عمل األخرى ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

EmploymentEast@pcgus.com 

ي ا� : Housing or Family Stabilizationلالستفسار عن خدمة واحت�اجات العائلة والسكن ( •
وئن ) ، الرجاء ارسال ب��د ال��ت

HousingEast@pcgus.com 

ي ا� : Pathways Wrap Around programالستفسار عن برنامج (ل• 
وئن ) ، الرجاء ارسال ب��د ال��ت

PathwaysEast@pcgus.com 

ي إ�:  •
وئن  ChildcareEast@pcgus.comلألسئلة المتعلقة بقض�ة رعا�ة االطفال ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

ي إ�:  •
وئن لألسئلة حول مدفوعات رعا�ة الطفل أو أسئلة أخرى من مقد�ي رعا�ة األطفال ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

CCproviders@pcgus.com 

ي لحضور ال• لتقد�م أوراق 
وئن �د اإلل��ت ون�ا، ير�ب ال�ب  .ChildCarePayments@pcgus.comرعا�ة الطفل إل��ت

ي ، ير�ب االتصال 
وئن �د اإلل��ت سيتم إرجاع  619-270-4000 بالرقملألسئلة األخرى ، أو إذا لم �كن لد�ك حق الوصول إ� ال�ب

ت�ب   الرسائل المتبق�ة بال�ت

ن رقم . المستلم ي رسالتك ، ير�ب تضمني
البطاقه ( الحالة) ورقم هاتف �عمل لالتصال بك�ن  

 (San Diego 5th Avenue Offic) المنطقة الوسطى  
ي ذلك المشاركة (

أو  Orientation)(المحاظرة و ا  )participation• بالنسبة لألسئلة المتعلقة ب�دارة حاالت التوظ�ف (بما �ن

ي إ� 
وئن • WTWCentral@pcgus.com.مدفوعات النقل أو مدفوعات الحفاظات أو الخدمات الداعمة) ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

ي إ� 
وئن لألسئلة المتعلقة بنادي الوظائف أو خدمات البحث عن عمل األخرى ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

EmploymentCentral@pcgus.com 

ي ا� : Housing or Family Stabilizationلالستفسار عن خدمة واحت�اجات العائلة والسكن ( •
وئن ) ، الرجاء ارسال ب��د ال��ت

HousingCentral@pcgus.com 

ي ا� : Pathways Wrap Around programالستفسار عن برنامج (ل• 
وئن ) ، الرجاء ارسال ب��د ال��ت

PathwaysCentral@pcgus.com 

ي إ�: • لألسئلة المتعلقة بقض
وئن  ChildcareCentral@pcgus.com�ة رعا�ة االطفال ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

ي إ�: 
وئن • لألسئلة حول مدفوعات رعا�ة الطفل أو أسئلة أخرى من مقد�ي رعا�ة األطفال ، ير�ب إرسال ب��د إل��ت

CCproviders@pcgus.com 

ي لحضور ال• لتقد�م أوراق 
وئن �د اإلل��ت ون�ا، ير�ب ال�ب  . ChildCarePayments@pcgus.com.رعا�ة الطفل إل��ت

ي ، ير�ب االتصال 
وئن �د اإلل��ت سيتم إرجاع  619-270-4150بالرقملألسئلة األخرى ، أو إذا لم �كن لد�ك حق الوصول إ� ال�ب

ت�ب   الرسائل المتبق�ة بال�ت

ن رقم المستلم ي رسالتك ، ير�ب تضمني
البطاقه ( الحالة) ورقم هاتف �عمل لالتصال بك. �ن  
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Calworks عن اخرى معلومات  
مقاطعة سان دیكو مغلقة حالیا لكنھا تستمر في تقدیم خدماتھا عن طریق موقعھا على  

:  یھااالنترنیت او االتصال بخدمة الزبائن .. الیك كیفیة الوصول ال   
 www.mybenefitscalwin.org التالي الموقع في   Benefits CalWin الى انتقل-1
ً  مستندات اي ارسال للعمالء یمكن -2   الموقع في LaterDocs باستخدام الكترونیا

Www.sandiegocounty.gov 

  بكَ  الخاص البطاقة رقم  لتغیر او لالستبدال ،  البطاقة  سرقة او  ضیاع عن لألبالغ EBT االئتمانیة البطاقة عن لالستفسار -3
 8773289677على  االتصال یرجى المتبقي الرصید  لمعرفة او
 المعلومات احدث على للحصول الفیسبوك صفحة او ساندیكو مقاطعة  موقع بزیارة قم -4
- www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa.htm 

Facebook: @SDCountyHHSA – 
 
 18662629881 الھاتف طریق عن بالمقاطعة لالتصال -5
 

   التعلیم :لمعلومات عن 
o San Diego Unified School District K-12 Online Learning Tools 

o San Diego County Library, e-Library 
 

اتصل قبل یوم واحد للحجز, من   3228-924-888لنقل مجانا یرجى االتصال على الرقم : ل  وسائل النقلمعلومات عن 
 یاتي اوال یخدم اوال.

 ألطفالك، یرجى زیارة وجبات الغداء المدرسیةللحصول على معلومات حول مكان الحصول على 
o https://sites.google.com/sandi.net/covid19/resources/food-services  

 - خلفیة عن فایروس كورونا  
لمزید من المعلومات حول رد مقاطعة سان دییغو على فایروس كورونا، یرجى زیارة 

https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus.html. 

لمزید من المعلومات من مركز مكافحة األمراض، یرجى زیارة: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mybenefitscalwin.org%2F&data=01%7C01%7Crnoaman%40pcgus.com%7C21ef3e6f4c024584852d08d7d1d50d87%7Cd9b110c34c254379b97ae248938cc17b%7C0&sdata=0vHhOpQJruBZ1Hej6JdIk4y%2BYSrJjSIFjmb%2FJnIlnt4%3D&reserved=0
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http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa.htm
https://sites.google.com/sandi.net/sdusdinstructionalcontinuity/home
https://www.sdcl.org/refdb2.html
https://sites.google.com/sandi.net/covid19/resources/food-services

	(San Diego 5th Avenue Offic) المنطقة الوسطى
	المستلم. في رسالتك ، يرجى تضمين رقم البطاقه ( الحالة) ورقم هاتف يعمل للاتصال بك

