
       
      

 

 
 

 
 

 
     

  
    

                     
              

  
    

  
 

  

 

  
    

              
  

    
 

                 
    

  
    

                  
  

      
          
  

   
                

       
  

     
             

 
  

     
             

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 

Office of Administrative Hearings

Administrative Law Building


11101 Gilroy Road

Hunt Valley, MD 21031-1301
 

ل طفالةیعارىإلةھجومالةیسرادالحنمالجمنارب-ع امستاة سلجلب ط

؟عماتسة اسلجقد عطلب یف أك 
) CCS(ل فطلاةیعارة ھجومالة سارلداحنمالج مناربى إلج وذمنلالسرأ.ةحفلصاهھذن مي فلخلاءزجلايفود جومالج وذمنلال مكأ
CCS(ل فطلاةیعارى لإة ھجوملاةیسارلداح نملازكرمي فه رقمن ئكالا Central 2(. 

ل ماإكي عدة فسامىإلة جحابنت ا كإذ
، ذجوملنااذھ

لفطلاةیاعرى لإةھجوملاةیساردلاحنملازكرمبل صتا
)CCS Central 2( 0125-227-877-1مقرلاىلع 

؟عماتسة اسجللب طھا اللخيح لُتایيتلامدة ي الما ھ 
.ارعإلشاخیارتدعباًمیو 90هاصقأدعومي فع امتساةسلجب لطتن أب جی

عماتسالة اسجلر تظنأما نیبيبةصخاالل فطة الیعارىة إلھجوملة ایسارالدة نحمالى علل وصالحي نمكابإل ازیال فیك 
؟ يبةصخاال

ىإلةھجوملاةسیاردلاحنلماجامرنت بادمخيقلتمیتان وكراعشإرخآریخ اد تبعمایأ 10وزاجتیال د عومي فع امتاسسة لجد قعب لطم تا ذإ

.كیتلھأيتھنتملات مادمخلارستمن تأنیمك، فلفطلاةایرع

؟يرظاتنارةتء فناثي أبةصخااللفالطةیعارىإلةھجومالةیسارة الدحنمالىعلصلت حاإذلاومأيبأنیمدنوسأكل ھ 
.كلفطیة اعرى لعا ھقافنإمتي تلالاومألاة داعإيوررضلان من وكفسی، كفائنتساتسرخوا نعمي ضاقلاقفتااذإ، معن

؟عماتسالاةسجلقد عتم یسنأیوىمت 
ھ.انومكاع مستالاةسلجدقت عوقضح ویاًراعشإةیرادإلاعامتسالاتاسلجبتكملسیرس

؟عماتسالاة سجلر ضحن أیجب أل ھ 
 4100-229-410مقرلاىلعةیراإلداعماتسالاتسالجبتكمبلصاتف،ورضحلانمنكمتتملاذإ.ضرحتملاذإسر ختس،معن
.عامتالساسةلجلة ودجة داعإي فك نودعایسوس

ً ؟ينعةبیانحدث تالوأيتعدسامما لص خشرضاحإيننمكیلھ 
مقرلاىلعةیونانقالة داعسلماةرئادبلصاتف،ةنیاجة مونیناة قداعسمدیرتتكناذإ.بیرقوأقیدصوأيماحمار ضحإكنكمی

 .1-800-999-8904 

؟عامستالاة سللجد ادعستالاكنني میكیف  
CCS(لفطالة ایرعى لإةھجولماةسیاردلانح لماجامرنبزكربمل اصتاالك یمكن Central 2( رارقعة جامرنھ كمیل ثممى لإثدحتلل


ة.وبلطمتادتنسميأمدیقتوكمعة یلھاأل
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: ى إلة داعإ
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

فل لطاایة رعب كتم /اریالند مالیة بویة لیمعلتاارة إلدا
فل لطاایة رعى لإلموجھة اسیة الدرالمنح اامج برن

فل لطاایة رعى لإلموجھة اسیة الدرالمنح اامج برن-ع امتساة سلجب لط 

ك. تامخدبق لعتیا مر ارقى لعق فاوتال  تنكا إذط قفج وذمنلاا ھذأل ما
، لفطلاةیاعرةحنمجمانربتاءارجإىلعقفاوتالتنكاإذ

ف. رشمع مك بابسأة شقانمك لق حیف
.0125-227-877-1مقرلابل اصتالابع امتساة سلجب لطكنكمیو أج وذمنلاا ذھء لمي فك عداسنس

ة.حضاوف رحأبة باتكالجى ر یُ .2-4ت عابرملال مكأوع ربم الا ذھي فت غاارفالأل ما  أنت منا أخبرن 1سم لقا
ةنس/ مو/یرشھ : یالدملاخ یرات  :مسالا

: ةعطاقملا  :انونلعا

: يدیبرلاز ملرا : ةیالولا :ةنیمدلا

( : يرایخت (ا ياعتمجالاان ضملام رق  :لاصتالاھة جف تاھم قر

ال.و أعم نار یتخاى جر یُ ؟ )CCS(فل طلاة ایعرى لإة جھمولاة سیاردلاح منلاج مارنبر ارقى لعن عطلاد ریھل ت 2م سقلا
ل. فطلاة ایرعى لإة ھجوملاة سیاردلالمنح اامج رنبر ارقى لععن طلاد ریأ، منع
لفطلاة یاعرى لإھة جوملایة اسدرلاح نملاج مانربر ارقى لعن عطالد یرأال ، ال. 

؟ عامستاة سلجد قعي فك غبترب اسبأي ھا م 3م سقلا
.ً أ طخان كھ یتقلتي ذلاة داعسملاغ لمب
ح.یحصر غی ٍ ل شكا بھؤاإنھو أا ضھفیخو تأي دتاعسمق یلم تعت
  ا. یتھقلتي لتاة دعاسلمال ابقمد ادسى لعق افوأال

  م.یدقلتابي لا ً ح وسممن یكم ل
يبطلض فرم ت. 
یححص. ٍ ل شكبي بلطة جلاعم مم یتل
  اھاجتأحي تلات امدالخى قلأتال. 

ةسن/موی/رشھ :؟ر شعااإلخ یراتو ھا مف، نشأالذا ھبا  ً ر شعاإت یتلقد قت نكذا إ

 :حدثا بما أخبرنلك ضف من؟ اعستماسة لجقد ع تریداذا لم

عیلتوقا 4م سقلا
نوضغي فع امتاسة لسجد قعت بلطا ذإي ننأك   ِ رد ُ د قت ناكا ذال إع امتالساة لسجد قعري اظتناء انثأا یازملاك لتى لعل وصحلاي ناكمإبل ازیال ف، ایازمى قلتأت نكور اعشإلاخ یراتن مام یأ 10أ ا نأ

ىرخأة رما یزامالع یمجل باقمد داسى إلر طضاد ق  .يفاتئنسات رسخا إذ،  .اتمدخالى علي ولصحة رتفھت تنا

كبصة اخلاع امتسالاسة لجد قعار ظتناء انثأا یازملاى لعل وصحالد یرتال ت نكا ذإا نھمة العع ض. 
: ریخالتا  :یعقتولا
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