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Suas regras de declaração para o benefício de CalWORKs foram alteradas.
Favor ler com atenção.

A partir de _________________ (data), o seu processo referente ao benefício de CalWORKs (Programa 
Californiano de Oportunidades de Trabalho e Responsabilidade Direcionada a Crianças) será alterado 
de Declaração Semestral para Declaração Anual. Esta alteração se dá em virtude do fato de o seu caso 
não incluir mais o auxílio para um adulto. Não será mais necessário preencher o SAR 7 uma vez por 
ano. Agora, você só precisará fazer a declaração uma vez por ano em seu formulário de reapreciação 
anual (SAWS 2 PLUS).

Isto não será nenhuma novidade, uma vez que já fazia parte do caso de SAR em curso.

Esta notificação contém detalhes sobre os requisitos para preenchimento da Declaração Anual. 
Pergunte ao seu trabalhador ou ligue para o Condado em caso de dúvidas sobre o que e quando 
declarar.

Você receberá uma notificação separada sobre quaisquer alterações nos seus requisitos de informação 
para o benefício de CalFresh (Vale-Refeição).

Regras para Declaração

No Relatório Anual, não há nenhum formulário que deva ser preenchido e entregue além da reapreciação 
anual. 

Você receberá, ainda, uma carta de convocação pelo correio quando sua nova reapreciação for devida. 
O seu auxílio será cancelado se você perder a sua entrevista para nova reapreciação e não realizá-la 
até o final do mês. 

Exemplo:  Em 18 de março, você recebe uma carta de convocação do Condado que diz que a sua 
entrevista de reapreciação será em 4 de abril. Se você perder a entrevista e não realizá-la até o final 
de abril, o seu caso será descontinuado em 30 de abril.

Regras para Declaração de Limite de Renda (IRT)

Você precisa informar no prazo de 10 dias se o seu rendimento total mensal for maior do que o valor 
do IRT. Você deve informar o rendimento ao Condado dentro de 10 dias. O termo “rendimento total 
mensal” significa todo o dinheiro que você recebe. Toda vez que o seu montante de IRT é alterado, o 
Condado irá informá-lo, por escrito, qual será o seu novo nível de rendimento.

Em Declaração Anual, quando você informar o rendimento acima do seu IRT, o Condado poderá 
reduzir ou cancelar os seus benefícios.
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Exemplo: Se o seu IRT for de $900 e você tem rendimento de $800, não será necessário comunicar 
a alteração até a próxima reapreciação. Se você receber um rendimento de $901 ou mais, deve 
comunicar ao Condado dentro de 10 dias. Seus benefícios serão reduzidos ou cancelados. O 
Condado lhe enviará uma notificação 10 dias antes da alteração. Se os seus benefícios forem 
reduzidos, o Condado também irá informar o seu novo montante IRT.

Regras para Declaração Obrigatória

Em Declaração Anual, você deve declarar sempre que alguém se mudar de ou para a sua 
residência. As regras para Declaração Anual estabelecem que você DEVE declarar as seguintes 
alterações no meio do ano, verbalmente ou por escrito, no prazo de 10 dias após a alteração:

• rendimento acima do IRT;
• mudança de alguém para o da sua residência;
• alteração de endereço;
• status de criminoso fugitivo, ou
• determinação de um tribunal de violação de uma condição de liberdade condicional.

Regras para Declaração Voluntária

Não há nenhuma mudança nas regras para declaração voluntária para o CalWORKs em Declaração 
Anual. Você pode declarar voluntariamente qualquer informação (como uma redução de rendimento) 
que possa aumentar o valor da sua subvenção.

Regras para Declaração para o Benefício Welfare-to-Work

Se você recebe serviços de Welfare-to-Work (Assistência Social para o Trabalho), deve continuar a 
entregar as demais declarações e  verificações exigidas pelo Condado. Você precisa entregar esse 
comprovante para continuar recebendo serviços como creche, transporte e dinheiro para livros.
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