
AVISO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE 
INCENTIVO AO TRABALHO (WINS) PARA OS RECEBEDORES DO CALFRESH

IMPORTANTE – LEIA
WINS é um programa de benefício alimentar suplementar de US$ 10 por mês para famílias que trabalham, que estão recebendo benefícios
CalFresh mas não recebem os benefícios Programa Californiano de Trabalho e Responsabilidade. Direcionada a Crianças (CalWORKs)
ou Assistência Temporária para Famílias Carentes Tribais (TANF). 

A Lei estadual da Califórnia prevê o seguinte:

• As famílias que recebem o CalFresh que atendem aos requisitos de horas de trabalho para WINS, mas não estão recebendo 
CalWORKs ou TANF Tribal, podem ter direito a um benefício alimentar adicional de $10. 

Os requisitos de horas de trabalho são:
20 horas por semana para as famílias de pai/mãe/cuidadores solteiros com pelo menos um filho menor de seis anos de 
idade; 
30 horas por semana para famílias de pai/mãe/cuidador com criança(s) entre seis e dezoito anos de idade;  
35 horas por semana para as famílias com ambos os pais/cuidador.

O trabalho que conta é qualquer trabalho remunerado (mesmo subsidiado, como estudo e trabalho). Também inclui o autônomo. 
• Sua residência pode ter direito se vocês:

o São uma família que recebe CalFresh, mas não recebe CalWORKs ou TANF Tribal; e 
o Tem uma criança menor de 18 anos em casa; e 
o Tem pelo menos um dos pais/guardião na família que satisfaça a definição de um TANF 

"Indivíduo elegível ao trabalho" e está participando de horas suficientes, conforme listado acima, 
em atividades de trabalho elegíveis que atendam aos requisitos TANF federais;

• Este pagamento mensal terá continuidade enquanto os requisitos do programa WINS estiverem sendo cumpridos. 
• O benefício de $10 é um benefício alimentar e não pode ser usado como dinheiro. 
• Se você quiser saber mais, entre em contato com o seu trabalhador.

Cada família que tem direito ao CalFresh pode receber apenas um benefício WINS por mês. O benefício será distribuído no cartão de
Transferência Eletrônica (EBT) existente da família como suplemento alimentar para destinação de verbas de CalFresh da família. A 
elegibilidade para o benefício WINS é determinada quando você se inscreve, declara alterações ou recertifica para os benefícios. Se
você se qualificar para o WINS, o benefício será adicionado ao seu cartão EBT .

Por favor, não se esqueça de informar o seu horário de trabalho para o seu trabalhador quando se candidatar ao CalFresh, quando for
obrigado a comunicar alterações, ou quando fizer a recertificação para os benefícios CalFresh para que eles possam determinar se você
é elegível.

Se você acha que cometeu um erro no cálculo de seus benefícios CalFresh devido ao novo benefício WINS, você poderá solicitar uma
audiência estadual no prazo de 90 dias a partir do recebimento desta carta, escrevendo para:

Ou você pode ligar gratuitamente para: 1-800-952-5253 . Se você é surdo e usar TDD, ligue para 1-800-952-8349. Ao solicitar uma 
audiência estadual, informe porque considera que cometeu um erro. Você pode falar por si mesmo na audiência, ou pode solicitar que
um amigo, advogado ou outra pessoa fale por você, mas estas pessoas devem acompanhá-lo. Você pode solicitar assistência jurídica
gratuita em um escritório de assistência jurídica em sua área
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