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 فرص العمل والمسؤولية في كاليفورنيا 
تجاه األطفال )CALWORKS( معلومات مهمة لشبكة األمان وحاالت معينة خاصة باألطفال فقط

تغيرت قواعد إعالة الطفل ألسرتك. أنت تحصل على معونة برنامج CalWORKs النقدية لطفلك )أطفالك( فقط. فيما يلي التغييرات التي تنطبق 
عليك:

 لن يتم تعيين حقوق إعالة الطفل الخاصة بك إلى المقاطعة، ولكن هناك مخصصات لك ولطفلك )أطفالك( من خالل وجود حالة إعالة 	
الطفل مع وكالة إعالة الطفل المحلية )LCSA(؛

 

 لن يتم تغيير مبلغ المنحة الخاص بك إذا كنت ال تريد خدمات إعالة الطفل في وكالة إعالة الطفل المحلية، بما في ذلك العثور على الوالد 	 
غير الحاضن لطفلك )أطفالك( أو إثبات النسب لطفلك )أطفالك(؛

 ينبغي أن تدرك أن العثور على الوالد غير الحاضن وإثبات النسب سيساعدك في المستقبل في تحصيل مخصصات إعالة الطفل إذا 	 
كنت في حاجة إليها؛

ُ وفي المستقبل، إذا أصبحت مؤهال للحصول على معونة نقدية في حالة طفلك )أطفالك(، قد تطبق قواعد مختلفة إلعالة الطفل.	  ً

 ستحتفظ بكل أموال إعالة الطفل التي يمنحها لك الوالد غير الحاضن أو التي تجمعها وكالة إعالة الطفل المحلية من أجلك. ال يتعين 	 
عليك تسليمها إلى المقاطعة؛

  يحصل الناس على مخصصات إعالة الطفل بطرق مختلفة. يترك البعض أمر تحصيلها للمقاطعة ثم يجعلون	 
ًوكالة إعالة الطفل المحلية يرسلونها إليهم والبعض اآلخر يحصل عليها مباشرة من الوالد غير الحاضن.

 إذا كان لديك بالفعل حالة مفتوحة إلعالة الطفل لدى وكالة إعالة الطفل المحلية، فال يتعين عليك فعل أي شيء لالستمرار في إتاحة 	 
تحصيل مخصصات إعالة الطفل لصالحك.

 كيفما حصلت على مخصصات إعالة الطفل الخاصة بك، تابع مبلغ مخصصات إعالة الطفل الذي تحصل عليه وتاريخ حصولك 	 
عليه. ستحتاج إليه لإلبالغ عن أموال إعالة الطفل التي تحصل عليها للمقاطعة إذا كانت قواعد اإلبالغ عن الدخل لحالتك تتطلب 

منك ذلك؛

 إذا لم يكن لديك حالة إعالة طفل مفتوحة مع وكالة إعالة الطفل المحلية، فسيتعين عليك التقدم بطلب للحصول على خدمات إعالة الطفل 	 
في وكالة إعالة الطفل المحلية لتحديد النسب لطفلك إذا لزم األمر، وجمع مبلغ إعالة الطفل الخاص بك وإرساله إليك. يمكن للمقاطعة أن 

تساعدك في القيام بذلك.

 لن يعمل مبلغ إعالة الطفل الذي تم جمعه من قبل وكالة إعالة الطفل المحلية وإرساله إليك على سداد المعونة المدفوعة ألسرتك بعد 	 
ًاآلن، لذلك لن يقوم الجدول الزمني المكون من 60 شهرا لبرنامج CalWORKs للبالغين »بإلغاء تحديد« أشهر المعونة بعد اآلن؛

 إذا حصلت على دخل إعالة الطفل، لطفلك )أطفالك( في برنامج CalWORKs، فإننا ال نحسب أول 100 دوالر شهريا إذا كان لديك 	 
طفل واحد في وحدة المعونة )AU( أو 200 دوالر شهريا إذا كان لديك أكثر من طفل واحد في وحدة المعونة. قد يتم احتساب الباقي 

على منحة برنامج CalWORKs الخاصة بك؛

ً
ً

 إذا حصلت أيضا على مخصصات CalFresh، فقد يتم استخدام أي دخل إلعالة الطفل تحصل عليه لتحديد مبلغ مخصصات 	 
CalFresh الخاصة بك.

ً

ًإذا كانت لديكم أي استفسارات فيرجى االتصال بالمقاطعة فورا.
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