Direktoryo ng Telepono
PANGKALAHATANG IMPORMASYON
INFO LINE of Los Angeles *
211
TDD (for hearing impaired)
(800) 660-4026
Public Helpline
(800) 339-6993
Toy Loan Program
(213) 744-4344
Child Protection Hotline**
(800) 540-4000
Safely Surrendered Baby
(877) 222-9723
Domestic Violence Hotline
(800) 978-3600
Elder Abuse Hotline
(877) 477-3646
Mental Health Services
(800) 854-7771
Substance Use Disorder Services
(800) 564-6600
PANDARAYA
L.A. County Fraud Hotline
Central Fraud Reporting Hotline
Crime Reporting Hotline
We Tip Fraud Hotline

(800) 544-6861
(800) 349-9970
(800) 78-CRIME
(800) 87-FRAUD

MAG-APLAY
Customer Service Center (CSC)
Covered California
In-Home Supportive Services (IHSS)

(866) 613-3777
(800) 300-1506
(888) 944-IHSS
(213) 744-4477

IMPORMASYON NG KALAHOK
Customer Service Center
(866) 613-3777
Appeals and State Hearings
(800) 952-5253
Child Care Hotline
(877) CHILD-99
* Pang-sangguni sa kagipitan sa pagkain o panuluyan, mga
serbisyong legal, at iba pang pangangailangan.
** Pinanatili ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Pampamilya at
Kabataan.
Mangyaring bumisita sa aming
website sa http://dpss,lacounty.gov
para sa higit pang impormasyon
tungkol sa DPSS. At, bisitahin ang
www.LACounlyHelps.org para sa
impormasyon sa mga serbisyo at
programa ng County o i-klik ang
Your Benefits Now sa aming
website.

KAGAWARAN NG PAMPUBLIKONG
SERBISYONG PANLIPUNAN
Upang Pagyamanin Ang Kabuhayan Sa
Mabisa At Mapag-alagang Serbisyo

Misyon

Tulong sa Pananalapi

Upang Pagyamanin ang Kabuhayan sa
Mabisa at Mapag-alagang Serbisyo.

Programang Pagkakataon sa Trabaho at Pananagutan sa
mga Bata ng California (CaIWORKs) - Ang CalWORKs ay
nagbibigay ng pansamantalang tulong na pinansiyal at mga
serbisyong nakatuon sa pagtatrabaho para sa pamilyang
may mga menor de edad na anak na ang kinikita at ari-arian
ay nasa ilalim ng pinakamataas na limitasyon na itinakda ng
Estado para sa laki ng kanilang pamilya. Sa California, ang
salaping tulong ay limitado sa isang 48-buwang panghabangbuhay na limitasyon para sa karamihang tinutulungang may
sapat na gulang, na kasama ang tulong na natanggap sa
ibang estado. Ang mga karapat-dapat na bata ay maaaring
tulungan hanggang maabot nila ang gulang na 18, kahit na
ang magulang o iba pang tagapag-alaga sa tahanan ay hindi
karapat-dapat. Kabilang sa mga natatanging pangangailangan para sa tulong ay ang pakikipagtulungan sa Kagawaran ng mga Serbisyo sa Suporta sa Bata at pagpapatunay
ng mga tala ng pagpapabakuna at pagdalo sa paaralan para
sa mga batang menor de edad. Karamihan sa mga natutulungang mga magulang na may kakayahang magtrabaho ay
kinakailangang lumahok sa programa ng mga serbisyo sa
pagtatrabaho ng Mas Malawak Na Mga Landas Sa Pagsasarili (GAIN) na Kagalingan-Tungo Sa-Trabaho ng CalWORKs.
Ang mga magulang na walang asawa ay kinakailangang
lumahok nang mahigit kumulang sa 20 oras sa isang linggo
kung mayroon silang anak sa ilalim ng edad na 6 o 30 oras
sa isang linggo kapag sila ay walang anak na mas mababa
sa 6 na taon. Ang isa o kapwa magulang sa pamilyang may
dalawang magulang ay kinakailangang lumahok nang mahigit kumulang sa 35 oras sa isang linggo. Ang mga kalahok
sa CaIWORKs na nagkaroon ng trabaho na ang kita mula sa
pagtatrabaho ay lampas sa halagang pinapayagan upang
magpatuloy na makatanggap ng salaping tulong o na naubos
na ang kanilang 48 buwang salaping tulong ay maaaring
patuloy na makatanggap ng mga benepisyong Calfresh,
kasaklawan sa Medi-Cal, at mga serbisyo sa pangangalaga
ng bata. Ang mga serbisyo sa Pagtatanggol ng Karagdagang
Kitang Panseguro (SSI) ng CalWORKs ay ibinibigay sa mga
indibidwal na may kapansanan na may potensyal na maging
karapat-dapat sa SSI.

Ang Aming Pilosopiya:
Naniniwala kami na makatutulong kami sa mga taong aming
pinagsisilbihan upang mapahusay ang kalidad ng kanilang
buhay, makapagbigay para sa kanilang sarili at sa kanilang
mga pamilya, at makagawa ng positibong kontribusyon sa
komunidad.
Naniniwala kami na upang matupad ang aming misyon, ang
mga serbisyo ay dapat ibigay sa isang kapaligiran na sumusuporta sa propesyonal na pagpapaunlad ng aming mga
tauhan at nagtataguyod ng ibinahaging pamumuno, pagtutulungan ng magkakasama at indibidwal na responsibilidad.
Naniniwala kami na, habang kami ay patungo sa hinaharap,
maaari kaming magsilbing katalista para sa pangako at
aksiyon sa loob ng komunidad, na magbubunga sa pinalawak na mapagkukunan, mga makabagong programa at
serbisyo, at mga bagong pakikipagsosyong pampubliko at
pribadong sektor.

Maikling Katotohanan
Ang DPSS ay nagsisilbi sa isang county na may higit sa
sampung milyong residente, mas malaki sa populasyon ng
40 estado; isang lugar na 4,100 milyang parisukat, sumasakop sa 88 lungsod; at ang mga pangangailangan ng isang
komunidad na may iba’t ibang lahi at kultura.
Ang DPSS ay may taunang badyet na mahigit sa $3.9
bilyon, at nagbibigay ng mga serbisyo sa tatlo bawat sampung kataong residente ng County ng Los Angeles.
Ang DPSS ay may pwersa ng mga manggagawa na mahigit sa 13,000 empleyado at nagsisilbi sa publiko sa higit
sa 50 tanggapan na matatagpuan sa kabuuan ng County
ng Los Angeles.

Mga Programa at Serbisyo
Ang karamihan sa mga programa ng DPSS ay ipinag-uutos
ng mga batas na pederal at Estado, at nabibilang sa mga
sumusunod na pangkalahatang kategorya:

 Pansamantalang tulong na pinansiyal at serbisyong
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pang-trabaho para sa mga residenteng maliit ang kita
upang maitaguyod ang kasarinlan at pagsasarili.

 Mga programang walang bayad at mababang-halagang
at mga serbisyo para sa pangangalaga ng kalusugan
para sa mga indibidwal na maliit ang kita at pamilyang
may mga anak.

 Tulong sa nutrisyon para sa mga indibidwal na may
maliit ang kita at pamilya.

Cal-Learn - Ang Cal-Learn ay isang ipinag-uutos na programa para sa mga buntis at naging magulang na kabataan
na nasa ilalim ng edad na 19 na tumatanggap ng salaping
tulong mula sa CalWORKs at hindi pa nakakatapos mula sa
mataas na paaralan. Ang mga kabataan ay tumatanggap ng
masinsinang pamamahala ng kaso upang makamit nila ang
diploma mula sa mataas na paaralan o ang katumbas nito.
Maaari silang makatanggap ng pangangalaga ng bata, transportasyon, gastos para sa pag-aaral, mga bonus, at/o mga
kapahintulutan upang himukin silang manatili sa paaralan.
Programa sa Pabahay ng CaIWORKs - Ang Programang
Pabahay ng CalWORKs ay nagbibigay ng ilang serbisyo at
benepisyo na dinisenyo upang matulungang ang mga pamilyang walang tahanan ng CalWORKs, o mga pamilyang
nanganganib na mawalan ng tahanan, upang maiwasan ang
pagpapalayas o umalis sa kanilang kasalukuyang kalagayan
patungo sa abot-kayang permanenteng pabahay. Kasama sa
mga benepisyo ang pambayad sa pansamantalang silungan,
pambayad sa permanenteng pabahay, maikliang-panahon
salaping tulong sa upa, tulong upang maiwasan ang
pagpapalayas, tulong sa paglilipat, at mga serbisyo sa pamamahala ng kaso.

General Relief (GR) - Ang GR ay isang programang pinondohanng-County na nagbibigay ng salaping tulong sa mga mahihirap na
nasa sapat na gulang at mga batang nasa ilang mga natatanging
pangyayari na di-nararapat para sa mga programang pederal o
Estado. Ang mga taong may sapat na gulang na may kakayahang
magtrabaho ay maaaring makatanggap ng tulong nang hindi lalampas sa siyam na buwan sa loob ng isang 12-buwang panahon.
Ang paglahok sa programang patrabaho at pagsasanay ng GR,
Pagkakataong Makapagtrabaho tungo sa Pangkalahatang Kaluwagan (GROW), ay mahigpit na ipinag-uutos sa mga nasa may
sapat na gulang na may kakahayang magtrabaho. Ang mga indibidwal na may katunayang sila ay may pangkatawan o pangkaisipang
kapansanan ay maaaring makatanggap ng GR na walang hangganang panahon at hindi kinakailangang lumahok sa GROW. Ang
mga serbisyo sa Pagtatanggol ng Karagdagang Kitang Panseguro
(SSI) ay ibinibigay sa mga indibidwal na may kapansanan na may
potensyal na maging karapat-dapat sa SSI. Pagkaraan ng aplikasyon, lahat ng mga kalahok sa GR ay kailangang dumaan sa pagsusuri kung may karamdaman sa pag-abuso sa alak o droga at,
kung nangangailangan ng paggamot, ay nararapat na lumahok sa
isang aprubadong programa sa panggagamot tungo sa paggaling
bilang kondisyon sa tulong. Ang karamihan ng kalahok sa GR ay
karapat-dapat sa CalFresh at Medi-Cal.
Programa ng Salaping Tulong para sa mga Imigrante (CAPI)*Ang CAPI ay nagbibigay ng salaping tulong sa ilang matatanda,
bulag, at may mga kapansanang legal na di-mamamayang dinararapat sa Karagdagang Kitang Panseguro/Karagdagang
Kabayaran ng Estado (SSI/SSP) dahil sa kanilang katayuan sa
imigrasyon. Ang mga kalahok sa CAPI ay maaaring karapat-dapat
sa Medi-Cal, Serbisyong Pantaguyod sa Loob ng Tahanan (IHSS),
at/o mga benepisyo sa CalFresh. Ang mga aplikasyon para sa CAPI
ay maaaring iharap sa kahit saang tanggapan ng GR ng DPSS .
Ang mga indibidwal na hindi makaalis ng bahay dahil sa kapansanan ay maaaring mag-aplay sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ng Customer Service Center na nakalista sa likod ng
pulyetong ito.
CalFresh - Ang Programang CalFresh (dating kilala bilang Food
Stamps) ay tumutulong sa mga sambahayang may mababang-kita
upang makamit nila ang kanilang pangunahing pangangailangan sa
nutrisyon. Ang "sambahayan" ay tinukoy bilang isang indibidwal o
isang grupo na magkakasamang naninirahan na magkakasamang
bumibili at naghahanda ng kanilang pagkain. Ang mga benepisyo
ng CalFresh ay ibinibigay sa pamamagitan ng Elektronikong Pagdeposito ng Benepisyo (EBT), isang tarhetang-mukhang-debit, na
ginagamit sa pagbili ng mga pagkain sa mga kalahok na tindahan
ng tingi. Ang antas ng benepisyo na natanggap ay batay sa sahod
at mga gastos sa tirahan ng sambahayan. Sa mga pangkagipitang
kalagayan, ang mga karapat-dapat na sambahayan ay maaaring
makatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh sa loob ng tatlong
araw pagkatapos mag-aplay ng benepisyo ng CalFresh. Sa California, ang mga tumatanggap ng Karagdagang Kitang Panseguro/
Karagdagang Kabayaran ng Estado (SSI/SSP) ay hindi karapatdapat tumanggap ng mga benepisyo ng CalFresh.
Salaping Tulong sa Nanganganlong - Ang Programa ng Salaping
Tulong sa Nanganganlong (RCA) ay nagbibigay ng tulong na pananalapi, Medi-Cal at CalFresh sa mga nanganganlong sa loob ng
walong buwan simula sa buwan kung kailan ang isang tao ay pinapasok sa U.S. bilang isang nanganganlong o sa petsa kung kailan
ang asilo ay naigawad. Ang mga nanganganlong na karapat-dapat
para sa CalWORKs o SSI/SSP ay hindi maaaring makatanggap ng
RCA.

Pagkakataong Makapagtrabaho tungo sa Pangkahalatang
Kaluwagan (GROW) - Ang GROW ay nagbibigay ng serbisyo
para sa pagtatrabaho at pagsasanay upang makatulong sa mga
kalahok ng GR na madaling makahanap ng trabaho na magkaroon ng mga trabaho at makamit ang kasarinlan. Ang mga kalahok ay nakatalaga sa isang Tagapamahala ng Kaso sa GROW
na nakikipagtulungan sa kanila upang matamo nila ang kanilang
mga layunin sa trabaho. Ang pakikilahok sa GROW ay sapilitan
bilang isang kondisyon sa tulong. Habang nakikilahok sa
GROW, ang mga indibidwal ay nakatalaga sa mga aktibidad
gaya ng Kapisanan ng Trabaho, Bokasyonal na Pagtatasa, Pagaaral at Pagsasanay. Ang GROW ay nag-aalok ng tulong sa
mga gastusin sa transportasyon at mga gastos na may kaugnayan-sa-trabaho gaya ng mga kagamitan o uniporme. Ang mga
serbisyo ukol sa kalusugang pangkaisipan, karamdaman sa
paggamit ng droga, at karahasang pantahanan ay makakamit
din sa pamamagitan ng programang GROW.

Mga Programa sa
Kagalingan-Tungo Sa-Trabaho

Tulong sa Pananalapi

Mas Malawak Na Mga Landas Sa Pagsasarili (GAIN) – Ang Programang GAIN ay nagbibigay ng serbisyong may kaugnayan sa
trabaho sa mga kalahok ng CalWORKs upang tulungan silang
makahanap ng trabaho, manatiling may trabaho, at umangat sa mga
trabahong mas mataas ang sweldo, na sa huli ay hahantong sa
sariling-kasapatan at pagsasarili. Kasama sa mga serbisyo ang
Kapisanan ng Trabaho, bokasyonal na pagtatasa, pag-aaral/
pagsasanay, trabahong may salaping tulong, serbisyong pangkomunidad at mga serbisyo matapos makahanap ng trabaho.
Upang matanggal ang mga hadlang sa pagtatrabaho, ang GAIN ay
nag-aalok ng tulong sa transportation, pangangalaga ng bata, at
mga natatanging gastos na may kaugnayan-sa-trabaho gaya ng
mga uniporme at kasangkapan, pati na rin sa karahasang pantahanan, abuso sa alak o droga, at serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan.











Pangangalaga ng Bata* - Ang Programang Pangangalaga ng
Bata ng CaIWORKs ay nagbabayad para sa mga serbisyo ng
pangangalaga ng bata para sa mga kasalukuyan at dating kalahok na nagtatrabaho o nakikilahok sa isang pinagtibay-ng-County
na aktibidad ng Kagalingan-Tungo Sa-Trabaho. Sa County ng
Los Angeles, ang mga serbisyong sanggunian para sa pangangalaga ng bata ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng mga
ahensiya ng Mapagkukunan at Sanggunian, at ang mga
kabayaran para sa pangangalaga ng bata ay direktang ibinabayad sa mga tagabigay. Ang mga magulang na nasa CalWORKs
ay makakapili ng lisensiyado o lisensiyang-di saklaw na mga
tagabigay. Ang mga pamilyang nagtatrabaho at hindi na natutulungan ay maaari pa ring makatanggap ng tulong sa pangangalaga ng bata habang ang kanilang kinikita as nasa ilalim ng
mga limitasyon ng kitang itinatag ng Estado.

Mga Programa sa
Pangangalagang Pangkalusugan
Medi-Cal* - Ang Programang Medi-Cal ay nagbibigay ng pangkalahatang kasaklawan sa pangangalangang pangkalusugan sa mga
pamilya at mga indibidwal. Patuloy na tumatanggap ang mga pamilya sa CalWORKs ng walang bayad na Medi-Cal. Ang Batas ng Abot
-Kayang Pag-Aalaga [Affordable Care Act (ACA)] ay nagpapalawak
ng mga benepisyong Medi-Cal para sa mga may mababang-kita,
walang anak na may sapat na gulang sa pagitan ng edad na 19 at
64 na walang kapansanan. Maaari kang magpatala sa Medi-Cal sa
anumang buwan ng taon. Gayunman, maaari ka lamang magpatala
sa mga plano ng kalusugan ng Covered California sa panahon ng
pagpapatala. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa alinman sa mga numero sa ibaba. Maaari kang mag-aplay sa:



On-line sa papamagitan ng Your Benefits Now (YBN) sa pamamagitan ng pag-log on sa https://www.dpssbenefits.lacounty.gov.



Sa pamamagitan ng pagtawag sa Los Angeles Customer Service
Center upang humingi ng aplikasyon (866) 613-3777.
Kumpletuhin at ibalik ang aplikasyon sa pamamagitan ng koreo
sa: DPSS Medi-Cal Outreach District 16, PO BOX 5270, El Monte, CA 91734-9915.



Sa pamamagitan ng pagbisita sa amin sa http://dpss.lacounty.gov
at i-klik ang Health Care para sa isang aplikasyon sa Medi-Cal.

Kalusugang Pangkaisipan(MH)* - Ang mga kalahok sa CalWORKs na may mga isyu sa kalusugang pangkaisipan ay
maaaring makalapit sa mga serbisyong pangsuporta ng MH at
kasama dito ngunit hindi limitado sa pagbabagong-tatag, serbisyong pangtrabaho at pagpapayo sa grupo, indibidwal, at pamilya upang malampasan ang mga hadlang sa pagtatrabaho.



Alinmang Tanggapan ng Distrito o lugar ng outreach ng Kagawaran ng Pampublikong Serbisyong Panlipunan (DPSS) nang
personal.



Sa pamamagitan ng Covered California sa CoveredCA.com, o sa
pagtawag sa (800) 300-1506.

Karamdaman sa Paggamit ng Droga (SUD)* - Ang mga kalahok sa CalWORKs na may isyu sa paggamit ng droga ay
maaaring makalapit sa mga serbisyong pangsuporta ng SUD at
kasama dito ang pagpapagamot sa tahanan at pagpapayo sa
grupo, indibidwal, at pamilya upang makatulong na pagtagumpayan ang mga hadlang sa pagtatrabaho.



Sa mga di-kinaugaliang lugar na mayroong mga labas-himpilang
empleyado ng DPSS gaya ng mga ospital, clinika, paaralan,
ahensiya ng komunidad, palengke, at mga kaganapan sa komunidad.

Karahasang Pantahanan (DV)* - Ang mga kalahok sa CaIWORKs na sa kasalukuyan/nakaraan ay mga biktima ng pangaabuso ng isang kilalang-kilala na kapareha ay maaaring makuha
ng iba’t ibang uri ng mga serbisyong pangsuporta ng DV. Kasama ngunit hindi limitado sa mga serbisyong ito ang kasiguruhan
ng tirahan, pagkain, pananamit, pangangalaga ng bata, transportasyon, pagpapayo sa grupo at indibidwal, at mga legal na
tulong sa mga kautusan ng pagpigil, mga isyu sa pag-iingat at
imigrasyon.

Programang Pagpatrabaho sa Nanganganlong (REP) - Ang
REP ay nagbibigay ng pamamahala ng kaso, mga serbisyo para
sa pagsasanay at pagkakalagay sa trabaho sa mga nanganganlong at asilo na nakatira sa Estados Unidos sa loob ng kulang
na limang taon (o mas higit pa kung mayroong pederal na
pagpapaubaya).

Mga Programa sa Pangangalang Pangkalusugan na Walang
Bayad at Mababang-Halaga - Ang DPSS ay tumatanggap ng mga
aplikasyon sa Medi-Cal at gumagawa ng mga pagsasangguni para
sa mga sumusunod na mga programa at serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na walang bayad o mababang-halaga:
Programang Pangkalusugan at Pagpigil sa Kapansanan ng mga
Bata (CHDP), Mga Kababaihan, Mga Sanggol, at Mga Bata (WIC);
Mga Serbisyo para sa Mga Bata ng California (CCS) at Mga Malulusog na Bata.

Serbisyong Pantaguyod sa Loob ng Tahanan IHSS)* - Ang
IHSS ay tumutulong sa pagbabayad sa mga serbisyong ipinagkakaloob sa mga taong 65 taong gulang o mas matanda, may kapansanan, o bulag, upang sila ay maaaring manatiling ligtas sa
kanilang tahanan. Ang mga batang may kapansanan ay maari
ding maging karapat-dapat sa IHSS. Ang IHSS ay isinasaalangalang na kapalit ng pangangalaga sa labas-ng-tahanan, gaya ng
bahay kalinga o pasilidad ng pangangasera at pag-aalaga. Kung
tumatanggap na ng Medi-Cal, ang isang Manggagawang Panlipunan ng County ay magsasagawa ng isang pakikipanayam
upang matukoy ang pagiging karapat-dapat at ang pangangailangan para sa IHSS; kung hindi, kinakailangan munang matukoy ang pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal. Nabibilang sa mga
serbisyo ng IHSS ang: pagluluto, paglilinis, paglalaba, and mga
serbisyong pangangalaga ng katawan gaya ng pagbibihis at
paliligo. Ang mga aplikasyon para sa IHSS ay maaaring gawin sa
pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga numero ng telepono sa
likod ng pulyetong ito.

Iba Pang Mga
Programa at Serbisyo
Pamamahala ng Kagipitan - Bilang pangunahing kagawaran sa
pagtugon sa sakuna ng County, ang DPSS ay may pananagutan
para sa pag-aalaga at kanlungan ng mga biktima ng sakuna sa
pakikipagtulungan sa mga bangko ng pagkain at iba pang mga
ahensiya ng serbisyong pantao. Pinapanatili ng DPSS ang isang
sistema ng pagtugon sa kagipitan upang alertuhin, pakilusin, at
magtalaga ng tauhan bilang pagtugon sa mga tawag na manggagaling sa Serip (Sheriff), Opisiyal na Pinunong Tagapagpaganap
(Chief Executive Officer), o ang American Red Cross.
Pagpigil sa Pandaraya* - Ang Kagawaran ay may apat na 24-na
Oras na Hotline sa Pandaraya upang makagawa ng hindi kilalang
mga ulat ng anumang uri ng pandaraya, kasama na rito ang
pandaraya sa kawanggawa. Ang Seksyon sa Pagpigil sa Pandaraya at Pagsisiyasat sa Kawanggawa ng DPSS (DPSS Welfare
Fraud Prevention and Investigations Section) ang nasisiyasat ng
mga paratang ng pandaraya sa kawanggawa, nagpapasya ng
halaga at naghahanap ng paraan ng pagsasauli para sa mga
sobrang kabayaran na salapi dahil sa panlilinlang at labis na
pagbibigay ng benepisyong Calfresh.
Programang Hiram na Laruan (Toy Loan Program)* - Ang
Programang Hiram na Laruan ay isang libreng serbisyo na
nagpapahiram ng mga laruan sa mga bata na mula sa higit sa 50
Sentro ng Hiraman ng Laruan sa parehong paraan ng pagpapahiram ng mga aklat mula sa pampublikong aklatan. Ito ay isang
kusang-loob na pagsisikap ng komunidad na naitaguyod ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Los Angeles at ng DPSS.
Ang mga Sentro ng Hiraman ng Laruan ay matatagpuan sa
buong County ng Los Angeles.
Community Service Block Grant (CSBG) - Ang programa ng
Community Service Block Grant ay nilikha upang makatulong na
alisin ang mga hadlang ng kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo na makakatulong sa mga kalahok na makamit ang mga kasanayan, kaalaman at adhikain na kinakailangan
upang makamit ang kasarinlan. Para sa talaan ng mga Tagapagbigay ng Serbisyong CSBG, pumunta sa http://dpss.lacounty.gov/
dpss/csbg.
*Mangyaring sumangguni sa likod ng pulyetong ito para sa numero
ng telepono.

