Ինչպես Փոխարինել
Կարևոր Փաստաթղթերը

Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Ինչպես կարող եմ ես փոխարինել իմ
Վարորդական Իրավունքը
• Անձամբ այցելելով DMV-ի Գրասենյակը:
Վերցրեք ժամադրություն՝ www.dmv.ca.gov
կայքէջով
• Առցանց դիմելով փոխարինման քարտի համար
www.edl.dmv.ca.gov/apply -ի կայքէջով

Սոցիալական Անվտանգության Քարտ
• Առցանց ստեղծելով անվճար հաշվեհամար և
դիմել առցանց www.ssa.gov/myaccount -ով
• Անձամբ այցելել Սոցիալական Անվտանգության
Գրասենյակ: Դուք պետք է ցույց տաք ձեր
անձը հաստատող ապացույց: Գտնելու ձեր
շրջանային գրասենյակը զանգահարեք
1-800-772-1213-ով կամ գնացեք
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
• Հեռախոսով՝ ավել տեղեկության համար
զանգահարել Սոցիալական Անվտանգություն
1-800-772-1213 համարով:

Կրեդիտ Քարտ
Զանգահարել բանկ, վարկային միություն կամ
կրեդիտ քարտ ընկերություն, որը տվել է
քարտը:
Հիմնական կրեդիտ քարտի ընկերություններն
են՝
American Express: 1-800-528-9800,
americanexpress.com
Discover: 1-800-347-2683, discover.com
MasterCard: 1-800-627-8372, mastercard.us VISA:
1-800-847-2911, usa.visa.com
Նույնիսկ եթե դուք պետք է փոխարինեք քարտը,
դուք պետք է ասեք ձեր բանկին կամ կրեդիտ
քարտի ընկերությանը, որ դուք աղետից
ազդեցություն եք կրել: Շատ բանկեր կամ
կրեդիտ քարտի ընկերություններ ցանկանում են
անտեսել որոշ ծախսեր և վճարումներ աղետից
տուժվածների համար:

Ամուսնության/Մահվան/Ծննդյան
Վկայական

EBT Card (CalFresh/Food Stamps
Սննդի Կտրոններ)
• Հեռախոսով՝ զանգահարել CalFresh-ի
Հաճախորդների Ծառայության գծին
877-328-9677 համարով
• Առցանց դիմել փոխարինման քարտի՝
www.ebt.ca.gov/caebtclient/lostcard.jsp -ով

Դեբիտային Քարտ
• Հեռախոսով զանգահարել բանկ կամ վարկային
միություն: Եթե դուք չեք իմանում ինչպես
կապնվել ձեր բանկի կամ վարկային միության
հետ, զանգահարել 1-877-275-3342 համարով
ստանալու ձեր բանկի կոնտակտային
տվյալները:
• Եթե դուք որևէ բան պահում եք բանկի
անվտանգ ավանդային տուփի մեջ, դուք
պետք է զանգահարեք ձեր բանկին և
համոզվել որ տուփը լավ է:

Կորած չեքեր
Զանգահարել ձեր բանկ հայտնելու կորած
չեքերի մասին և պահանջել փոխարինել չեքերը:

Կալիֆորնիայի Նահանգում
• Հեռախոսով զանգահարել Հանրային
Առողջապահական Վարչություն 916-445-2684
համարով:
• Առցանց, պատվիրեք վկայականը առցանց՝
www.vitalchek.com
Կալիֆորնիայի Նահանգից դուրս
Այցելեք National Center for Health Statistics-ին
www.cdc.gov/nchs/w2w.htm.

Ուրի՜շ ինչ կարող է ծառայել, որպես
անձը հաստատելու ապացույց
•
•
•
•
•
•
•
•

Անձնագիր
Զինվորական ID
Աշխատողի ID քարտ
Որդեգրման ռեկորդ
Դպրոցի ID քարտ
Կյանքի ապահովագրություն
Ամուսնության կամ բաժանման ռեկորդ
Առողջապահական ապահովագրության
քարտը (ոչ Medicar –ի քարտը)
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