برنامه کمک نقدی برای مهاجران  -برگۀ حقایق
برنامه کمک نقدی برای مهاجران ) ،(CAPIیک برنامه بودجه دولتی ،در  1نوامبر ،1998 ،به عنوان نتیجه الیحه مجمع  2279اجرا شد .این به منظور
ارائه مزایای نقدی ماهانه به افراد سالمند ،نابینا و معلول که واجد شرایط دریافت درآمد مکمل امنیتی  /پرداخت مکمل دولتی ( )SSI/SSPفقط به دلیل
وضعیت مهاجرتی آنها نیستند ،طراحی شده است .شرکت کنندگان در  CAPIممکن است واجد شرایط برای  ،Medi-Cal ،CalFreshخدمات مراقبت
در منزل ،و سایر کمک های عمومی باشند .آنها باید برای هر مزایا جداگانه درخواست کنند.

الزامات واجد شرایط بودن
برای واجد شرایط بودن  ،CAPIشخص باید مراحل درخواست  CAPIرا تکمیل کند و کلیه شرایط زیر را رعایت کند:
•

غیر شهروند ،دارای وضعیت مهاجرت مناسب؛

•

 65سال سن یا بیشتر ،نابینا و معلول که برای اهداف  SSI/SSPتعریف شده است؛

•

ساکن کالیفرنیا (هیچ دوره اقامتی الزم نیست)؛

•

منابع زیر حد مجاز هستند؛ و
 $2,000 oبرای یک فرد
 $3,000 oبرای یک زوج

•

فاقد شرایط الزم برای  SSI/SSPتنها به دلیل وضعیت مهاجرت وی.

دالیل عدم صالحیت
یک شخص واجد شرایط  CAPIنیست اگر آنها:
•

شهروند ایاالت متحده؛

•

ساکن مؤسسه عمومی برای حداقل  30روز متوالی؛

•

جنایتکار فراری  /متخلف آزادی مشروط؛ یا

•

خارج از کالیفرنیا برای حداقل  30روز متوالی.
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فرآیند درخواست
تنها در  CAPIمیتوانند در تمامی ادارات منطقهای دپارتمان خدمات فراگیر اجتماعی ثبت شوند .با وجود این ،همه تقاضانامههای  CAPIتقاضانامههای
.مورد بررسی و پردازش قرار میگیرند  Metro Northاداره منطقهای:
حوزه مترو شمالی دفتر 38 #
(دفتر متمرکز )CAPI
2601 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
(213) 639 - 5407
عالوه بر این ،متقاضیان  CAPIمی توانند با مرکز خدمات مشتری با شماره تلفن  (866) 613 – 3777تماس بگیرند تا از طریق تلفن درخواست کرده یا
از طریق پست درخواست کنند.
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