
 CALFRESH اطالعیه برای تمام دریافت کنندگان 
 )WINS(مساعده مکمل غذایی انگیزه کار

مهم – لطفا مطالعه بفرمایید
WINS یک برنامه کمک غذایی مکمل به قیمت ماهانه 10$ برای خانواده های شاغلی می باشد که از مزایای  CalFresh )برنامه کمکی تغذیه مکمل به صورت برنامه الکترونیکی ماهیانه 
برای خرید بسیاری از مواد غذایی از سوپرمارکت ها و فروشگاه ها( بهره مند شده اما مزایای فرصت شغلی و مسئولیت برای کودکان و نوجوانان در کالیفرنیا )CalWORKs( یا مزایای 

کمک هزینه موقت برای خانواده های نیازمند )TANF( را دریافت نمی کنند.   

قوانین ایالتی کالیفرنیا به شرح زیر می باشد:

•  خانواده های CalFresh که شرایط ساعت کاری WINS را برآورده نموده اما CalWORKs یا  TANFرا دریافت نمی کنند، ممکن است واجد شرایط دریافت 10$   
مساعده غذایی بیشتر در ماه باشند.  
شرایط ساعت کار عبارتند از:    

20 ساعت در هفته برای خانواده های یک والدی )سرپرست( با حداقل یک کودک زیر شش سال؛     
30 ساعت در هفته برای خانواده های بدون والدین )سرپرست( با فرزند)ان( شش تا هجده سال؛     

35 ساعت در هفته برای خانواده هایی با دو والد )سرپرست(.    
کار مورد قبول، به هر کار انجام شده ای اطالق می گردد )حتی اگر بصورت کمک هزینه باشد، همانند مطالعه کاری )کار حین تحصیل(( .این شامل خود اشتغالی نیز می شود.  

خانواده شما درصورتی می تواند واجد شرایط گردد که شما:  •  
یک خانواده CalFresh بوده، اما CalWORKs یا TANF را دریافت نکنید؛ و  o   

یک کودک زیر 18 سال در خانه داشته باشید؛ و  o   
o  حداقل یک والد/سرپرست در خانواده داشته باشید که با تعریف TANF در مورد "فردی واجد شرایط کار" تطابق داشته و به میزان کافی )همانطور که در باال بیان شد(    

در فعالیت های کاری مطلوب که شرایطTANF  فدرال را برآورده می سازد، شرکت نماید؛
این پرداخت ماهانه مادامیکه شرایط برنامه WINS را دارا باشید، ادامه خواهد داشت.  •  

مساعده $10، یک مساعده غذایی بوده و نمی تواند به عنوان پول نقد استفاده گردد.  •  
اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید، لطفا با مددکار خود تماس بگیرید.  •  

هر خانواِر واجد شرایطCalFresh ، ماهانه فقط یک مساعده WINS دریافت می نماید. این مساعده در کارت انتقال الکترونیکی مزایای )EBT( خانوار به عنوان مکمل غذایی برای سهمیه 
)مستمری( CalFresh خانواده توزیع می گردد. واجد شرایط بودن برای بهره مندی از مساعده  WINS زمانی مشخص می گردد که درخواست داده، تغییرات را گزارش نموده، یا استفاده 

از مساعده را مجددا تایید نمایید. اگر برای بهره مندی از WINS واجد شرایط باشید، مساعده به کارت EBT شما افزوده خواهد شد.

لطفا مطمئن شوید که هنگام اولین درخواست برایCalFresh ، هنگام ضروری بودن گزارش تغییرات، و یا هنگام تایید مجدد مزایای CalFresh ، ساعات کار خود را به مددکارتان گزارش 
نموده باشید تا آنها بتوانند واجد شرایط بودن شما یا عدم آن را مشخص نمایند. 

اگر تصور می کنید ما در محاسبه مزایای CalFresh شما با توجه به مساعده جدید WINS اشتباه نموده ایم، می توانید ظرف 90 روز از زمان دریافت این نامه، درخواست دادرسی رسمی 
خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

یا با شماره تلفن های رایگان تماس بگیرید: 5253-952-800-1. اگر ناشنوا هستید و از  TDDاستفاده می کنید، با 8349-952-800-1 تماس بگیرید. هنگامیکه درخواست دادرسی رسمی 
می نمایید، باید به ما بگویید که چرا شما تصور می کنید ما اشتباه نموده ایم. شما می توانید خودتان در دادرسی صحبت نموده و یا از یک دوست، وکیل یا فرد دیگری برای صحبت از طرف 

خود استفاده نمایید، اما باید از این افراد برای کمک بهره بگیرید. ممکن است از دفتر معاضدت قضایى در منطقه خود درخواست معاضدت قضایى رایگان نمایید
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