
  اإلعانات �ةاستمرار 

. يجب الذي أقمتھ  الطعن�� انتظار نتيجة    اإلعانات   �ةاستمرار بخصوص  طلبك أو استفسارك  ،  مكتب ا�حاكم اإلدار�ة  ، نا نحناستلم

 إ��
ً
 رفضت  إال إذا  اإلعانات�ة  ال نأمر باستمرار   كما أننا.  تخفيضهاأو  املقدمة لك    اإلعاناتإ��اء  إما  ال�ي تق��ح    ا�جهة  تقديم طلبك أوال

تكون  (  ا�جهة  هذه املقاطعةال�ي  الغالب  إدارة  تلك  )  ��  مالئمة  اإلعاناتتقديم  غ��  تحكم  قواعد  التختلف  كما  .  بصورة  ال�ي 

الذي  لطعن  ا  استلمناإذا  بوجِھ عام    اإلعاناتتقديم  ا�ح�ومية    ا�جهة تواصل  و   .عامة  إعاناتتقديم  �ل برنامج  ��    اإلعانات  �ةاستمرار 

أبلغتك    قدمتھ الذي  التار�خ  عن    ا�جهة  فيھقبل  ستتوقف  تلك  بأ��ا  تخفضها  اإلعاناتتقديم  هذا    وقد.  أو  املوعد  ي�ون  قبل  التار�خ 

ذلك للطعنال��ائي   ومع  اال هناك    ، .  املثال�عض  سبيل  ع��  تتوفر    ، ستثناءات.  الشراء   املستمرة  اإلعاناتال  ��اية    لقسائم  مدة  �عد 

 .اإلعانات ع�� ا�حصول ب طلبال  رفض حالة ��املستمرة  اإلعانات تتوفر  وال ،الشهادة

. اإلعاناتاستمرار�ة    طلب  يجوز لك  عل��ا،  ا�حصول   من حقك  أنھ   �عتقد   زلت  املستمرة وال    اإلعانات  توف��  ا�جهات  إحدى   رفضت  إذا

  قد  تكن   لم   إذا .  الطلب  �شأن   بھ   ك و أخ��  الذي   وما  ا�ح�ومية  ا�جهة   ��  تحدثت  مع من   يو�ح  أن�� صورة خطية و   طلبك   ي�ون   أن  يجب

فيھ    استلمتھ  الذي  اإلشعار  من  إلينا  ��خة  لارسإ  أيًضا  عليك   بالفعل،  بذلك   قمت ن�ون  .  إيقافها  أو   اإلعانات  تخفيضواملب�ن  ولن 

 مناسًبا   ذلك   �ان  إذا  أمًرا  و�صدر  طلبك   ��  اإلداري   القانون   قا��ي  سينظرو .  اإلشعار  هذا  بدون   اإلعانات استمرار�ة    طلبقادر�ن ع��  

 1.اإلعانات استمرار�ة قواعد بموجب

 

 

 

 

 

 

 

 
(  بالنسبة  - 1 للبالغ�ن"  "املالية  ا�حتاجة  املساعدة  امل�رنامج  و   Colorado Worksبرنامج    لإلعانات  لألسر  الشيخوخة  و ؤقتة  الهمم و معاش  ذوي   مساعدة 

  2503 ا�خاصة بوالية �ولورادو  (اللوائح التنظيمية)  من مدونة التشريعات 9،  .ه  3.830.24�� القسم    متوفرة، وما إ�� ذلك)، القواعد  (االحتياجات) ا�حتاج�ن

بالنسبة   http://bit.ly/1tJsHNB: ع�� الشراء.  القواعد  لقسائم  القسم�ن  متوفرة  ،   )التنظيمية  اللوائح(  التشريعات  مدونة  من  10،  4240-بو   4410.2-ب�� 

 اللوائح(  التشريعات  مدونة  من   10،  8.057.5القسم    ��  املساعدة الطبية للفقراء  قواعدوتتوفر  .    http://bit.ly/1nlf3j0ع��:  2506-1  �ولورادو  بوالية  ا�خاصة

أيًضا االطالع ع�� القواعد ع�� املوقع اإللك��و�ي  و .    http://bit.ly/1p9PEtfع��:  2506-10  �ولورادو  بوالية  ا�خاصة  )التنظيمية   خارجية �ولورادو  وز�رل�مكن 

 . ate.co.us/CCR/WeIcome.dohttp://www.sos.st: الرابطع�� 
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