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MESSAGE: 
 
 

اعتباًرا من ________، ترفض المقاطعة طلبك لعدم تضمین الطفل  
(األطفال) التالي في مبلغ المعونة النقدیة لعائلتك. سیتم تضمین الطفل 
(األطفال) في مبلغ المعونة النقدیة الخاص بك إذا كان مؤھًال لبرنامج 

CalWORKs  . 
 
 

 وفیما یلي بیان األسباب: 
 

 __________ ال یستوفي القاعدة ألنھ: 
 
 

ال یحصل على إعالة الطفل بمبلغ یزید عن مبلغ المعونة النقدیة التي  [ ] 
سیحصل علیھا إذا تم تضمینھ في الحد األقصى لمدفوعات المعونة 

 لألسرة.
 
 

ال یعیش في نفس المنزل مع طفل غیر شقیق أو طفل لزوج األم/   [ ] 
 .CalWORKsزوجة األب مؤھل لبرنامج 

 
 

لیس أخ غیر شقیق أو ابن لزوج األم/ زوجة األب لطفل مؤھل  [ ] 
 موجود في المنزل.  CalWORKsلبرنامج 

 
 

یجب أن توضح أوامر إعالة الطفل الصادرة عن المحكمة مقدار  [ ] 
 المقدمة لكل طفل.معونة الطفل 

 
لم تعطنا الدلیل الذي طلبناه ولم تطلب منا المساعدة للحصول   [ ] 

 لقد طلبنا منك أن تعطینا: علیھ.
 
 
 _______________________________ 
 

عاًما یذھب إلى المدرسة ومن المتوقع أن   19لیس طفًال أقل من  [ ] 
یكمل المدرسة الثانویة قبل عید میالده التاسع عشر وسیكون مؤھًال 

 . CalWORKsلبرنامج 
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إذا طلبت عدم إدراج طفل آخر (أطفال آخرین) في مبلغ المعونة النقدیة 
لعائلتك الذي یستوفي القاعدة، فستتلقى إشعاًرا منفصًال بشأن ھذا الطفل 

 (األطفال).  
 

 
 تبیّن ھذه الصفحة قیمة معونتك النقدیة. 

 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny the application (CW 52 request) when the parent/caretaker 
relative requests a child(ren) be removed from the AU’s MAP under SB 380 rules (Child 
Support) but the child(ren) do not qualify.  Specify the name of the child(ren) and the reason 
the child(ren) does not qualify to be removed from the MAP.  Add space(s) as needed to allow 
for the number of children’s names being denied and/or the proof that was not received.  Use 
NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has income for the correct budget.  
Calculate the AU’s MAP with the child(ren) being denied under SB 380 included in the MAP, if 
otherwise eligible. 
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