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پیام:

 __________، کانتی تقاضای شما را برای عدم شمول کودک)ان(  از تاریخ
 برای خانواده تان رد می کند. در صورتی که کودک)ان( برای  در مبلغ کمک نقدی زیر

CalWORKs ،در مبلغ کمک نقدی تان گنجانده خواهد شد.  واجد شرایط باشد 
___________ 

 به این دلیل: 

 _____________ ، قانون را برآورده نمی کند، زیرا وی:  به  دلیل مندرج در زیر

که در صورت شمول در  از مبلغ کمک نقدی  بیشحمایت از کودک به مبلغی  [ ]
 پرداخت حداکثر مبلغ کمک برای خانواده دریافت می کرد، دریافت نمی کند. 

CalWORKsدر همان خانه ای که برادر یا خواهر ناتنی واجد شرایط  [ ]
 در آن سکونت دارد زندگی نمی کند.

  CalWORKsبرادر یا خواهر ناتنی یک کودک واجد شرایط  [ ]
 در آن خانه نیست. 

 دستور حمایت از کودک از طرف دادگاه باید مبلغ حمایت از  [ ]
کودکی که به هر یک از کودکان پرداخت می شود را نشان دهد.

اثبات کننده ای که تقاضا کرده بودیم را ارائه ندادید و برای دریافت آن   مدارک [ ]
درخواست کمک نکردید. ما از شما خواسته بودیم که این مدارک را به ما بدهید: 

 _______________________________

ساله ای نیست که به مدرسه می رود و انتظار می رود قبل   19فرزند زیر   [ ]
سالگی خود تحصیالت دبیرستانی خود را به پایان برساند و برای  19د از تول

CalWORKs   .واجد شرایط باشد 
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اگر تقاضا کرده بودید که کودک)ان( دیگری که قانون را برآورده نمی 
کند در مبلغ کمک نقدی برای خانواده تان گنجانده شود، یک اطالعیه  

 ه شما ارسال خواهد شد.جداگانه ای در ارتباط با آن کودک)ان( ب

 مبلغ کمک نقدی شما در این صفحه محاسبه شده است. 
 
 
 
 
 
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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