
(Armenian) 
 

 
 
State of California 
Department of Social Services 
 
Auto ID No.: 
Source     : 
Issued by  : 
Reg Cite   : 82-820.3, 82-828.2,  
SB 380 (Chapter 729, Statutes of 2017    
 

 
 
Noa Msg Doc No.: M82-832H  Page 1 of 2 
Action                   : Deny 
Issue: CW 52 Application 
Title: Child Does Not Meet Requirements 
(SB) 380) 
 
Use Form No.   : NA 200 or NA 1239 SAR 
Original Date    : 06-01-18 
Revision Date   : 10-01-20

MESSAGE: 
 
 
________-ի դրությամբ, Վարչաշրջանը մերժում է 
Ձեր դիմումը չներառելու հետևյալ երեխային 
(երեխաներին) Ձեր ընտանիքի կանխիկ 
դրամական օգնության գումարում։ Երեխան 
(երեխաները) կներառվեն Ձեր կանխիկ 
դրամական օգնության գումարում, եթե նրանք 
իրավունակ են CalWORKs-ի համար։  
 
___________ 
 
Ահա թե ինչու. 
 
 
__________ չի համապատասխանում կանոնին, 
քանզի նա՝  
 
 
[ ] Չի ստացել երեխայի աջակցություն այն 

գումարով, որը ավելի է, քան կանխիկ 
դրամական օգնության գումարը, որը նա 
կստանար, եթե ներառված լիներ ընտանիքի 
Առավելագույն աջակցության գումարում։ 

 
 
[ ] Նա չի ապրում միևնույն ընտանիքում 

որպես կիսով չափ արյունակից կամ խորթ 
երեխա, ով իրավունակ է CalWORKs-ի 
համար։    

 
 
[ ] Նա կիսով չափ արյունակից կամ խորթ 

քույր/եղբայր չէ տանն ապրող CalWORKs-ի 
համար իրավունակ երեխայի համար։    

 
 
[ ] Դատարանի կողմից երեխայի 

աջակցության վճիռները պետք է ցույց տան, 
թե որքան երեխայի աջակցության գումար է 
վճարվում յուրաքանչյուր երեխայի համար։ 

 
[ ] Դուք մեր պահանջած ապացույցը չեք 

ներկայացրել, և Դուք չեք խնդրել մեր 
օգնությունն այն ձեռք բերելու համար։ Մենք 
Ձեզանից խնդրել էինք մեզ ներկայացնել՝ 

 
 _______________________________ 
 
[ ] Նա 19 տարեկանից ցածր երեխա չէ, ով 

հաճախում է դպրոց և ակնկալվում է, որ 
կավարտի դպրոցը նախքան 19-րդ 
տարեդարձը և իրավունակ կլինի 
CalWORKs-ի համար։
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Եթե Դուք խնդրել եք, որպեսզի այլ երեխան 
(երեխաները) չընդգրկվի Ձեր ընտանիքի կանխիկ 
դրամական օգնության գումարում, որը չի 
համապատասխանում կանոններին, Դուք 
առանձին ծանուցում կստանաք այդ երեխայի 
(երեխաների) մասին։ 
 
Ձեր կանխիկ դրամական օգնության գումարը 
հաշվարկված է այս էջում։  
 
 
 
 
 
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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