
  

      
 

    
 

  

  

   

   

    

  

   
 

 
    

   

  

   

State of California – Health and Human Services Agency California Department of Social Services 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА ПЕВНИХ СПРАВ, 
УЧАСНИКАМИ ЯКИХ Є ВИКЛЮЧНО ДІТИ, ВІД ПРОГРАМИ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ 
«МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІТЕЙ» (CALWORKS) 

Правила щодо аліментів змінились для Вашої родини. Ви отримуєте готівкову допомогу 
CalWORKs лише для Вашої/их дитини/дітей. Нижче наведено зміни, які стосуються Вас: 

• Ваші права на отримання аліментів не буде передано округові, однак існують переваги для 
Вас та Вашої/их дитини/дітей мати відкриту справу про стягнення аліментів у Місцевій 
Агенції Стягнення Аліментів (Local Child Support Agency [LCSA]); 

• Розмір Ваших виплат не зміниться, якщо Ви не бажаєте отримувати послуги LCSA щодо 
стягнення аліментів, включаючи виявлення місцезнаходження батька/матері Вашої/их  
дитини/дітей, який/яка не має права опіки (non-custodial parent [NCP]), або визначення  
батьківства Вашої/их дитини/дітей; 
○ Ви повинні усвідомлювати, що виявлення місцезнаходження батька/матері, який/яка не 

має права опіки, та визначення батьківства Вашої/их дитини/дітей допоможуть Вам у 
майбутньому щодо отримання аліментів, якщо буде необхідно; та 

○ У майбутньому, якщо Ви почнете відповідати вимогам для отримання готівкової допомоги у 
справі Вашої/их дитини/дітей, інші правила стосовно аліментів може бути застосовано. 

• Ви зможете отримувати повну суму аліментів, які батько/мати, який/яка не має права опіки, 
передаватиме Вам або яку LCSA стягуватиме для Вас. Вам не потрібно передавати їх округові; 

• Люди отримують аліменти різними способами. Для декого аліменти стягує округ, а потім 
LCSA пересилає їх до отримувача, і дехто одержує їх напряму від NCP. 

○ Якщо у Вас вже є відкрита справа у LCSA стосовно стягнення аліментів, Вам не потрібно 
нічого робити для того, щоб продовжувати отримувати стягнені для Вас аліменти. 

○ Незалежно від того, яким чином Ви отримуєте аліменти, відслідковуйте суму аліментів, які Ви 
отримуєте, та дату, коли Ви їх отримали. Це Вам буде потрібно для того, щоб звітувати про 
суму аліментів округові, якщо правила щодо звітування про доходи вимагають цього; 

• Якщо у Вас немає відкритої справи у LCSA, Вам потрібно подати заяву на отримання послуг 
зі стягнення аліментів через LCSA, в разі необхідності визначення батьківства та стягнення  
аліментів і пересилку Вам. Округ може допомогти Вам це зробити; 

• Аліменти, зібрані LCSA та переслані Вам, більше не будуть повертати кошти 
допомоги, виплаченої Вашій родині, тож 60-місячний відлік часу CalWORKs для   
дорослого не скоротиться завдяки поверненню виплаченої допомоги; 

• Якщо Вам надходить дохід у формі аліментів на Вашу/их дитину/дітей, які отримують 
CalWORKs, ми не враховуємо перші $100 щомісяця, якщо Ви маєте одну дитину в  
одиниці допомоги (assistance unit [AU]), або $200 щомісяця, якщо Ви маєте більш ніж одну 
дитину в AU. Залишок може зараховуватись до квоти Вашої виплати CalWORKs; 

• Якщо Ви також одержуєте CalFresh, будь-який дохід у формі аліментів, який Ви 
отримуєте, може бути використано для визначення суми Вашої допомоги CalFresh. 

Якщо Ви маєте питання, будь ласка, відразу ж зателефонуйте до округу. 
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