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قوانین مربوط به نادیده گرفتن مبلغ حمایت از کودک / انتقال  CalWORKsتغییر کرده است.

قانون سابق:

 اگر CalWORKs برای فرزند خود دریافت می کنید و همچنین برای فرزندتان حمایت مالی دریافت می کنید، در 
 اکثر موارد حداکثر 50 دالر از حمایت مالی کودک را از اداره محلی پشتیبانی کودک )LCSA( شهرستان تان دریافت 

 می کنید و این مبلغ هنگام تعیین واجد شرایط بودن CalWORKs  و میزان کمک مالی  شما نادیده گرفته شده  
 یا محاسبه نمی شود.  برای برخی موارد فقط برای کودکان، تمام مبلغ حمایت مالی کودک به خانواده منتقل می شود 

و قبل از اینکه بقیه به عنوان درآمد حساب شود، حداکثر 50 دالر آن نادیده گرفته می شود. 

  ،)NCP( که حمایت مالی کودک خود را مستقیماً از والدی دریافت می کنند که حضانت ندارد  CalWORK خانواده های  
قبل از اینکه بقیه مبلغ به طور معمول به عنوان درآمد در نظر گرفته شود، مشمول همین نادیده گرفتن می شوند.

 قوانین جدید:

 از اول جنوری 2021، یا هنگامی که می توان این تغییرات را در سیستم های جنوری ای کانتی برنامه ریزی کرد، هر 
 کدام که دیرتر باشد، مبلغ جدید حمایت مالی کودک که به شما منتقل می شود )به شما ارسال می شود( و نادیده گرفته 

 می شود، برای یک خانواده دارای یک کودک تا 100 دالر در واحد کمک)AU(  و برای دو کودک یا بیشتر 
تا200$  در واحد کمک افزایش می یابد. سایر قوانین در مورد نادیده گرفتن حمایت مالی کودک تغییر نخواهند کرد.

: )SB 380) تغییرات در مبلغ حمایت مالی کودک بجای گزینه صالحیت برای کمک بالعوض نقدی 

 اگر فرزند خوانده یا  فرزندی دارید که ناتنی است که در کمک هزینه نقدی CalWORKs شما لحاظ نمی شود، زیرا 
 او حمایت مالی دریافت می کند، این گزینه ممکن است تغییر کند. افزایش مبالغ نادیده گرفته شده مبلغ حمایت از کودک که کودک 

شما باید هر ماه برای کسب صالحیت جهت مستثنی شدن از کمک نقدی بالعوض واحد کمک شما دریافت کند افزایش می دهد.

 شما یک اطالعیه اقدام دریافت خواهید کرد که به شما می گوید اگر فرزند خوانده یا فرزندی که ناتنی است دیگر برای 
 شرکت در حمایت از کودک به جای گزینه کمک نقدی بالعوض واجد شرایط نیست و چه زمانی مجدداً به کمک نقدی 

 واحد کمک یا AU  شما اضافه می شود. این تغییر نمی تواند در وسط دوره انجام شود مگر اینکه آنرا درخواست کرده باشید. 
 اگر کودک شما دیگر صالحیت مستثنی شدن از مبلغ کمک نقدی بالعوض شما را ندارد، و شما می خواهید که او زودتر 

مجدداً به آن افزوده شود، این امر را باید به کانتی تان اطالع دهید.

 اگر در مورد تغییر پرونده CalWORKs تان، نادیده گرفتن قوانین یا افزودن مجدد کودک تان به کمک نقدی واحد 
 کمک یا  AU سؤالی دارید، با مددکار مسئول تعیین صالحیت CalWORKs خود تماس بگیرید. اگر در مورد حمایت 

 از کودک تان سؤالی دارید، با مددکار مسئول حمایت کودک تماس بگیرید. می توانید از طریق شماره 1-866-901-3212 
با اداره محلی حمایت از کودک تان تماس بگیرید. 

:CalFresh تغییرات  

 تغییرات در کمک نقدی شما ممکن است مزایای CalFresh شما را تغییر دهد.  
اگر مزایای شما تغییر پیدا کند، به شما یک اطالعیه جداگانه ارسال خواهد شد. 
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