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ການເຮັດວຽກຈ່າຍເງິນຈິງແທ້! ນີ້ແມ່ນວ່າເປັນແນວໃດ:

ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກແລະຍັງໄດ້ຮັບເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ CalWORKs ຕາບໃດທີ່ 
ທ່ານມີລາຍໄດ້ຕາ ແລະຍັງຄົງມີສິດໄດ້ຮັບ. ເມື່ອທ່ານເພີ່ມລາຍໄດ້ເຂົ້າໃນເງິນສົດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະມີ $$$ ຫຼາຍໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ວຽກຍັງ:

• ພັດທະນາທັກສະການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີວຽກທີ່ດີຂື້ນ.
• ສ້າງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃຫ້ກັບທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
• ໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສ່ວນຕົວແກ່ທ່ານ.
• ເສີມສ້າງຄວາມມັ່ນໃຈຕົນເອງ.
ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງວ່າການເຮັດວຽກຈ່າຍໃຫ້ MARY ແລະລູກຂອງລາວສອງຄົນແນວໃດ
(ເຂດ 1): MARY ເຮັດວຽກ 32 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອເງິນ $12.00 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ຂັ້ນທີ່ 1 ພວກເຮົາຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈ�າອາທິດຂອງ Mary:
 $12.00 x 32 ຊົ່ວໂມງ = $384 ລາຍໄດ້ປະຈໍາອາທິດ

ຂັ້ນທີ່ 2 ພວກເຮົາຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈ�າເດືອນຂອງ Mary:
 $384 x 4.33 ອາທິດ = $1662.72 ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາເດືອນ 
 (4.33 ແມ່ນ ຈໍານວນອາທິດໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ)

ຂັ້ນທີ່ 3 ພວກເຮົາຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ປະຈ�າເດືອນຂອງ Mary 
 ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາເດືອນຂອງ Mary $ 1662.72
 ຫຸຼດ $500 ລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮບັທ່ີຫຸຼດລົງ 
 (Earned Income Deduction) (EID) -   500.00
  ເງິນເຫລືອ  1162.72
 ຫຼຸດ 50% (ເຄິ່ງໜຶ່ງ) ຂອງຍອດເງິນ -    581.36
  ກັບລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ $  581.00*

ຂັ້ນທີ່ 4 ພວກເຮົາຄິດໄລ່ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອຊອງ Mary
 ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສູງສຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ 

(MAP) ສໍາລັບ 3 ຄົນ (ເຂດ 1) $   878.00
 ຫຼຸດລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ຂອງ Mary -    581.00
  ເທົ່າກັບເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ $   297.00

ຂັ້ນທີ່ 5 ພວກເຮົາຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ປະຈ�າເດືອນທັງໝົດຂອງ Mary:
 ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາເດືອນ $  1662.00*
 ລວມເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ +    297.00
  ເທົ່າກັບລາຍໄດ້ລວມຍອດ $  1959.00
*ລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ທັງໝົດຈະປັບລົງເປັນຈໍານວນເງິນໂດລາເຕັມຈໍານວນ.

ໍ່

ສ�າລັບການແປແຈ້ງການສະບັບນີ້, ໃຫ້ຖາມພະນັກງານດູແລເຄສຂອງທ່ານ.

(Spanish)
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ຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ແລະເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ:

ຂັ້ນທີ່ 1 ຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈ�າອາທິດຂອງທ່ານ:
 ຄ່າແຮງລາຍຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານ  $___________ x ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ  ___________ = 

ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ  $___________.

ຂັ້ນທີ່ 2 ຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈ�າເດືອນ:
 ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ  $___________ x 4.33 ອາທິດ  = ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາເດືອນ 

$___________.

ຂັ້ນທີ່ 3 ຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ປະຈ�າເດືອນຂອງທ່ານ:
 ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານ (ຈາກຂ້ັນທ່ີ 2) $ ___________
 Less $500 Deduction  -    500.00
  ຍອດເງິນ $ ___________
 ຫຼຸດ 50% (ເຄິ່ງໜຶ່ງ) ຂອງຍອດເງິນ -  ___________
  ກັບລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ ້ $ ___________

___________

___________
 ___________

___________

ຂັ້ນທີ່ 4 ພວກເຮົາຄິດໄລ່ເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອຊອງ Mary:
 ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສູງສຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ (MAP) 

ສໍາລັບຄອບຄົວຂະໜາດຂອງທ່ານ $ ___________
 ຫຼູດລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ຂອງທ່ານ (ຂັ້ນທີ່ 3) -  ___________
  ເທົ່າກັບເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ $ 

ຂັ້ນທີ່ 5 ຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ປະຈ�າເດືອນຂອງທ່ານ:
 *ລາຍໄດ້ລວມຍອດປະຈໍາເດືອນ (ຈາກຂັ້ນທີ່ 2) $ 

ບວກເງິນສົດຊ່ວຍເຫຼືອ (ຈາກຂັ້ນທີ່ 4) + 
  ເທົ່າກັບລາຍໄດ້ລວມຍອດ $ 

ຂ�້ມູນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການອື່ນທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດວຽກ
ການເຮັດວຽກຈ່າຍໃນຫຼາຍວິທີທາງອື່ນ
ບ�ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືສະຫນັບສະຫນູນ
ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນໂຄງການ CalWORKs, ທ່ານແລະຄາວຕ້ີຈະຕົກລົງກ່ຽວກັບເປ້ົາໝາຍແລະກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີວຽກເຮດັ 
ແລະຊ່ວຍເຫືຼອສະຫນັບສະຫນູນຄອບຄົວຂອງທ່ານໂດຍບ່ໍຕ້ອງໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານເງິນສົດ. ທ່ານມີສິດທ່ີຈະໄດ້ຮບັບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼ  
ສະຫນັບສະຫນູນທ່ີມີໃຫ້ ທ່ີທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອເຮດັກິດຈະກໍາແລະການມອບໝາຍຕ່າງໆ. ນ້ີສາມາດເປັນການຂົນສ່ົງ, ການລ້ຽງດູເດັກ, 
ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍໃນປັນຫາຕ່າງໆ (ຄ່າທໍານຽມ, ເຄ່ືອງແບບ, ເຄ່ືອງໃຊ້ແລະອ່ືນໆ), ແລະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເພ່ືອຊ່ວຍໃນການປ່ຽນໄປເຮດັວຽກ. 
ທ່ານອາດຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອສະຫນັບສະຫນູນບາງສ່ວນເຫ່ົຼານ້ີຈາ່ຍລ່ວງໜາ້ກ່ໍໄດ້.

ການດແູລເດກັ
CalWORKs ສາມາດຈາ່ຍຄ່າດູແລເດັກສ່ວນໜຶງ່ຫືຼທັງໝົດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮບັຄ່າດູແລເດັກໃນຂະນະທ່ີທ່ານຊອກຫາວຽກ, 
ເຮດັວຽກ ຫືຼເຂ້ົາຮວ່ມໃນກິດຈະກໍາ CalWORKs ອ່ືນໆ ທ່ີໄດ້ຮບັການອະນຸມັດ, ເຊ່ັນວາ່ການຝຶກອົບຮມົຫືຼການປະຊຸມຂອງຄາວຕ້ີ. ການ
ດູແລເດັກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮບັຈາ່ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລເດັກທ່ີມີຄຸນນະສົມບັດທ່ີທ່ານເລືອກ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກ, ເຮດັວຽກ, ຢູ່ໃນໂຄງການຝຶກອົບຮມົ, ຫືຼມີສ່ວນຮວ່ມໃນກິດຈະກໍາທ່ີຄາວຕ້ີໄດ້ອະນຸມັດ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮບັ
ການຈາ່ຍເງິນການດູແລເດັກນ້ອຍຕະຫຼອດເວລາທ່ີທ່ານໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດ. ຫັຼງຈາກທ່ີທ່ານຍຸດເຊົາບ່ໍໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນ
ສົດ, ທ່ານຍັງສາມາດສືບຕ່ໍໄດ້ຮບັການດູແລເດັກເຖິງ 24 ເດືອນ, ຕາບໃດທ່ີທ່ານຍັງຢູ່ຕ່ໍາກວາ່ລະດັບລາຍໄດ້ສະເພາະ.

ຫັຼງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້ຮບັການດູແລເດັກເປັນເວລາ 24 ເດືອນ, ທ່ານອາດຈະສືບຕ່ໍໄດ້ຮບັການດູແລເດັກຖ້າວາ່ມີເງິນທຶນແລະຄອບຄົວຂອງ 
ທ່ານຍັງມີສິດໄດ້ຮບັ. ຄາວຕ້ີຫືຼຫນ່ວຍງານໂຄງການຊໍາລະເງິນທາງເລືອກທ້ອງຖ່ິນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຊອກຫາການບໍລິການເພ່ີມເຕີມ. 
 

*ລາຍໄດ້ທີ່ນັບໄດ້ທັງໝົດຈະປັບລົງເປັນຈໍານວນເງິນໂດລາເຕັມຈໍານວນ.
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ບ�ລິການຮັກສາວຽກ
ບາງຄາວຕີ້ສະໜອງການບໍລິການຮັກສາວຽກສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດກ່ອນນີ້, ເພາະວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ 
CalWORKs. ການບໍລິການຮັກສາວຽກສາມາດເປັນການບໍລິຫານຈັດການເຄສ, ການຂົນສົ່ງ, ຫຼືການບໍລິການອື່ນໆ 
ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັກສາວຽກ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກທີ່ດີຂື້ນ. ສອບຖາມພະນັກງານຂອງທ່ານວ່າບໍລິການໃດແດ່ຂອງຄາວຕີ້  
ຂອງທ່ານທີ່ສາມາດໃຫ້ທ່ານໄດ້.ເດືອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການຮັກສາວຽກບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ກັບກໍານົດເວລາ 48 ເດືອນ 
ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ແລະບໍ່ນັບເປັນຂີດຈໍາກັດຂອງລັດຖະບານກາງ ຕາບໃດທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່.

ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການຮັກສາວຽກຈົນເຖິງ 12 ເດືອນ ຖ້າ:
• ທ່ານໄດ້ຮັບ CalWORKs ແລະ
• ທ່ານຍຸດເຊົາການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດເພາະວ່າທ່ານມີວຽກເຮັດ ຫຼື
• ທ່ານຍຸດເຊົາການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດເພາະວ່າທ່ານມີວຽກເຮັດພາຍໃນ 12 ເດືອນ.

ການຮັກສາສຸຂະພາບສ�າຄັນສ�າລັບທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ
ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານອາດຈະສືບຕໍ່ໄປເມື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ CalWORKs ຂອງທ່ານຢຸດ.
• ອີງຕາມເຫດຜົນທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດຂອງທ່ານຢຸດເຊົາ, ທ່ານແລະລູກຂອງທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການ  

ຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼືເສຍລາຄາຖືກພາຍໃຕ້ໂຄງການ Medi-Cal ຫຼື Healthy Families.

ເຄຮດິຕຈາກການເກັບພາສີລາຍໄດ້
ເຄຮດິຕຈາກການເກັບພາສີລາຍໄດ້ຈາກລັດຖະບານກາງ (EITC) ແມ່ນການຢຸດພັກພາສີພິເສດ ສໍາລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກ  
ເຕັມເວລາຫືຼບ່ໍເຕັມເວລາ. ນ້ີຫມາຍເຖີງເງິນສົດເພ່ີມເຕ່ີມຢູ່ໃນຖົງຂອງທ່ານ. ການຮຽກຮອ້ງເອົາ EITC ຂອງທ່ານແມ່ນງ່າຍດາຍ.  
ພຽງແຕ່ຍ່ືນແບບຟອມແຈງ້ພາສີ 1040 ຫືຼ 1040A ແລະຕາຕະລາງ EIC. ທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮບັເງິນຄືນ EITC ເຖິງແມ່ນວາ່  
ທ່ານບໍ່ຕິດໜີ້ພາສີລາຍໄດ້ກໍ່ຕາມ.

ເງິນຄືນ EITC ບໍ່ໄດ້ນັບເປັນລາຍໄດ້ ເມື່ອຄິດໄລ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ CalWORKs, CalFresh, ຫຼື Medi-Cal ຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຄືນ EITC ກັບໄປສາມປີ ຖ້າທ່ານຍື່ນພາສີລາຍໄດ້ຂອງທ່ານແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນ EITC 
ຂອງທ່ານ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງສົ່ງໃບແຈ້ງພາສີລາຍໄດ້ທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ. ບໍ່ມີການລົງໂທດສົ່ງໃບແຈ້ງຊ້າ ສໍາລັບປີກ່ອນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈາກສູນອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສີອາກອນລາຍໄດ້ 
(VITA). ສໍາລັບສູນ VITA ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ, ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາສີອື່ນໆ, ໃຫ້ໂທຫາ IRS ທີ່ເບີ 1-800-829-1040.

ຂອບເຂດຈ�າກັດເວລາ 48 ເດືອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະລັດ
ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກໍລະກົດປີ 2011, ພໍ່ແມ່ຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ປົກຄອງສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ CalWORKs 
ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຖິງ 48 ເດືອນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ CalWORKs, Tribal TANF ແລະ/ຫຼື 
ຈາກລັດອື່ນໆ ໄລ່ນັບເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດ 48 ເດືອນ.
• ມີບາງເວລາທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະ 48 ເດືອນຜ່ານມາ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການ 

ຊ່ວຍເຫຼືອສືບຕໍ່ເກິນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ຫຼືຢຸດການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນເພື່ອຢຸດການນັບເວລາຈາກ 
ຂອບເຂດເວລາທີ່ຈໍາກັດ. ຍົກເວັ້ນບາງຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ:
• ຂອບເຂດເວລາທີ່ຈໍາກັດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍ.
• ເງົນສົດຊ່ວຍເຫຼືອຫນື່ງເດືອນບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ນໍາໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ຈໍາກັດ 48 ເດືອນເມື່ອບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ:

 ✓ ອາຍຸ 60 ປີຫຼືສູງກ່ວາ.
 ✓ ໄດ້ຮັບຍົກເວັ້ນຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ Welfare-to-Work ດ້ວຍເຫດຜົນບາງຢ່າງ.
 ✓ ພິການເປັນເວລາ 30 ວັນຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ.
 ✓ ແລະເຫດຜົນອື່ນໆ ທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານສາມາດບອກທ່ານ.

• ລັດອື່ນໆ ອາດມີກົດລະບຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເລື່ອງກໍານົດຂອບເຂດເວລາ 48 ເດືອນ.
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