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MESSAGE: 

$ بھ  کانتی کمک نقدی شما را از ____از تاریخ __________
0.00$ تغییر می دھ د. 

بھ این دلیل: 

مبلغ ماھانھ کمک نقدی کھ در این اطالعیھ درج شده است کمتر از     
است.   $10.00

کمک پرداخت کنیم.   10.00$مبالغ کمتر از ما نمی توانیم 

ماھھ کمک ھای نقدی شما، این ماه کھ کمک ھای نقدی بھ شما پرداخت نگردیده، مورد محاسبھ قرار نمی گیرد،  48در محاسبھ محدودیت 
 ر اینکھ: مگ

ما در حال وصول اضافھ پرداخت از شما باشیم، یا   •
، یا باشیدواجد شرایط    10$جریمھ برای مبلغ کمتر ازشما بخاطر یک  •
دریافت می کنید. پرداخت برای افراد با نیازھای ویژه  بار یک •

 بگیرید. اگر بھ اطالعات بیشتری در ارتباط با زمان کمک نیاز دارید، با کانتی تماس 

در صورت واجد شرایط بودن، شما ھمچنان می توانید از برنامھ ھا  
 بھره مند شوید، شامل:  CalWORKsو خدمات 

رفاه برای کار  (Welfare to Work) ؛  •
مراقبت از کود ک • 
 خدمات حمایتی حمل و نقل بھ محل کار، مدرسھ، محل کار  • 

آموزی یا فعالیتھای بھ تأیید رسیده؛ 
بازپرداخت برای ھزینھ ھای کار و مربوط بھ مدرسھ؛  و •  
کمک ھای پرداختی بھ افراد بی خانمان •  

 
 

برای دریافت جزئیات خاص  مربوط بھ برنامھ ھا و خدمات فوق با  
کانتی تماس بگیرید.

با وجود اینکھ کمک نقدی دریافت نخواھید کرد، شما ھمچنان در   
ھستید و باید بھ ارسال گزارشات خود در مھلت   CalWORKsبرنامھ 

   Medi-Calھای تعیین شده توسط کانتی ادامھ دھید، و باید برای حفظ 
خود اینکار را انجام دھید، و ھمواره می توانید در صورت بروز  

ن، با کانتی تماس بگیرید تا ببینید آیا می توانید تغییرات در وضعیت تا
 .   نھکمک نقدی دریافت کنید یا 
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INSTRUCTIONS: Use to reduce the grant to zero when another change in the case reduces the grant 
to less than $10. This message will always be used with another, which explains the change in the 
monthly grant. 

This message replaces M44-315A dated 05-01-87 
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