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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Những Thay đổi đối với những Người bị Kết án Trọng tội về Ma tuý Trước đây:
Kể từ ngày 01 tháng tư năm 2015, các chương trình CalWORKs và CalFresh sẽ cho phép những người bị kết án trọng 
tội về ma tuý được nhận trợ cấp.  Điều này có nghĩa là những người đã bị từ chối hoặc mất trợ cấp do một lần bị kết 
án có thể nhận thêm trợ cấp.  Cha mẹ sẽ tự động được bổ sung vào Đơn vị Trợ cấp (Assistance Unit - AU) CalWORKs.  
Quận sẽ cho quý vị biết liệu họ có cần thêm thông tin để xử lý hồ sơ xin trợ cấp cho người này hay không.  

Cha mẹ kế mà trước đây thuộc nhóm tuỳ chọn và không thuộc AU của quý vị cũng có thể được bổ sung nhưng quý vị 
cần liên lạc Quận nếu quý vị muốn nhận trợ cấp cho một người cha/mẹ kế hoặc bạn đời sống chung có đăng ký. 

Cũng giống như tất cả những người nhận phúc lợi CalWORKs và CalFresh khác, những người bị kết án trọng tội về 
ma tuý mà được tha có điều kiện hoặc trong thời gian quản chế, bao gồm cả những kế hoạch điều trị ma tuý được phê 
chuẩn, nếu đó là một phần trong việc tha có điều kiện hoặc thời gian bị quản chế của người đó.

Quý vị sẽ nhận được một Thông Báo Quyết Định vào tháng ba cho biết khoản phúc lợi mới của quý vị bắt đầu 
vào ngày 01 tháng tư.

Những Thay Đổi với CalFresh:
  
Việc bổ sung một người vào hộ gia đình CalFresh thường đem lại cho quý vị thêm phúc lợi về thực phẩm.  Nếu người đó 
cũng được bổ sung vào CalWORKs, và khoản trợ cấp tiền mặt tăng lên, phúc lợi CalFresh có thể giảm xuống.  Quý vị sẽ 
nhận được một thông báo riêng nếu phúc lợi CalFresh của quý vị thay đổi.

Chương trình Welfare-to-Work (từ Phúc lợi sang Việc làm):
  
Việc bổ sung một người trưởng thành vào CalWORKs có thể thay đổi yêu cầu việc làm đối với gia đình.  Những người 
trưởng thành được trợ cấp phải làm việc hoặc thực hiện những hoạt động mà có thể đưa đến việc làm. Một số người 
có thể được miễn (miễn trừ) yêu cầu về việc làm.  Những người bị kết án trọng tội về ma tuý trước đây được bổ sung 
vào AU của quý vị bắt đầu vào ngày 01 tháng tư năm 2015 có thể phải tham gia chương trình Welfare-to-Work (WTW).  
Những người không buộc phải tham gia WTW có thể tham gia tự nguyện.

Chương trình WTW có thể đem lại cho quý vị cơ hội học tập, tập huấn và kỹ năng công việc để giúp quý vị tìm việc.  
Quận cũng sẽ giúp quý vị sắp xếp và trả tiền cho việc giữ trẻ. Quý vị cũng nhận được chi phí đi lại và các chi phí khác, 
như dụng cụ đặc biệt hoặc quần áo, quý vị cần có một việc làm hoặc thực hiện chương trình WTW của quý vị. Nếu gia 
đình quý vị đang trong tình trạng khủng hoảng, như vô gia cư hoặc vấn đề gia đình, CalWORKs cũng có thể cung cấp 
cho quý vị những dịch vụ đặc biệt.

Nếu quý vị phải thực hiện WTW, và không thực hiện phần công việc theo yêu cầu, khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị có 
thể bị hạ thấp.  Quận sẽ gửi cho quý vị thêm thông tin về yêu cầu công việc của CalWORKs.  Quận cũng sẽ gửi cho quý 
vị một mẫu để yêu cầu việc miễn trừ các yêu cầu từ WTW.

Việc Giữ Trẻ:
  
Người trưởng thành mà nhận phúc lợi CalWORKs có thể nhận được dịch vụ giữ trẻ nếu họ đang làm việc hoặc đang 
thực hiện một hoạt động WTW được phê chuẩn.  Nếu con quý vị hiện đang nhận được dịch vụ giữ trẻ và quý vị bắt đầu 
nhận được phúc lợi CalWORKs, không cần thiết phải thay đổi nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, đặc biệt nếu nhà cung cấp 
của quý vị sẽ nhận thanh toán từ dịch vụ giữ trẻ của CalWORKs.  

Xin liên lạc Quận để thảo luận những lựa chọn dịch vụ giữ trẻ hiện có mà quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận.

Cấp dưỡng Con trẻ:
Người trưởng thành mà nhận phúc lợi CalWORKs phải hợp tác trong việc thu tiền cấp dưỡng con trẻ cho những người 
con tham gia CalWORKs.  Tiền cấp dưỡng được thu phải được trả lại cho quận.  Điều đó có nghĩa rằng khi hồ sơ của 
quý vị được chuyển cho các dịch vụ cấp dưỡng con trẻ, quý vị sẽ chỉ nhận được tối đa $50 mỗi tháng trong khoản cấp 
dưỡng con trẻ.  Số tiền $50 này sẽ không được tính vào khoản trợ cấp của quý vị.  Phần còn lại trong số tiền cấp dưỡng 
con trẻ của quý vị được dùng để hoàn trả khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị.  

Xin liên lạc Quận nếu quý vị có thắc mắc về những thay đổi trong tiền cấp dưỡng con trẻ của quý vị hoặc nếu 
gia đình quý vị sẽ gặp bất trắc nếu tiền cấp dưỡng con trẻ được thu.


