
ألنك منضم لبرنامج  CalFresh  CalWorks، يتعين عليك اإلبالغ 
خالل 10 أيام عند وصول دخلك لمستوى معين. ويتعين عليك اإلبالغ عندما 

 يصبح إجمالي الدخل الشهري لألسرة أكبر من حد اإلبالغ عن الدخل 
)IRT, INCOME REPORTING THRESHOLD( في أي وقت.

 
CalFresh CalWORKs نوع المخصصات

حجم األسرة
دخلك الحالي

IRT الحد الخاص بك لإلبالغ عن الدخل
 

 CalFresh لدى IRT مالحظة:  إذا كان الحد الخاص بك لإلبالغ عن الدخل
مدرج تحت بند "ال ينطبق “N/A” فلست مطالباً باإلبالغ عن التغيير 

في دخلك إلى CalFresh حتى يحين موعد نموذج اإلبالغ عن حالة 
األهلية SAR 7 القادم أو إعادة إصدار الشهادة أو أيهما أسبق. وعلى أية 

حال إذا كان هناك مبلغ محدد لك لإلبالغ عن الدخل IRT مدرجاً لدى 
CalWORKs فيجب عليك اإلبالغ عندما يتجاوز إجمالي الدخل لديك 

ذلك المبلغ.

كيفية اإلبالغ؟ 

إذا كان الدخل اإلجمالي أعلى من حد اإلبالغ عن الدخل الحالي )IRT( المبين 
أعاله، فمن ثم يجب إبالغ المقاطعة بذلك في غضون 10 أيام. يمكنك إبالغ 
المقاطعة بهذه المعلومات عن طريق االتصال بالمقاطعة أو إخطارها كتابًة.

ُيقصد بـ "الدخل الشهري اإلجمالي":

أية أموال تحصل عليها )سواء يتحصل عليها من العمل أو من غير عمل(.    

المبلغ قبل أية استقطاعات تنطبق عليه. )أمثلة االستقطاعات: الضرائب     

 والضمان االجتماعي أو اشتراكات التقاعد، أو استيفاء الدين وغيرها(

ماذا سيحدث؟

سوف يتم تخفيض المزايا التي تحصل عليها أو إيقافها بناء على     

مستوى الدخل أعلى من الحد )IRT( الذي يجب اإلبالغ عنه.
قد يتغير الحد الواجب اإلبالغ عنه الخاص بك )IRT( عند تغير دخلك     

أو عندما ينتقل أحد األشخاص من أو إلى منزلك.
سوف تقوم المقاطعة بإخطارك كتابًيا في كل مرة يتغير فيها حد     

اإلبالغ عن الدخل )IRT( الخاص بك.
  سوف تحتاج ألن تبلغ أثناء إعادة التحديد/ إعادة المصادقة   

)RD/RC, redetermination/recertification( السنوية عن    
دخلك بالكامل التي تسأل عنها نماذج إعادة التحديد/ إعادة المصادقة 

)RD/RC( حتى وإن كنت أبلغت عن هذا المبلغ بالفعل.
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عقوبة عدم اإلبالغ

في حالة عدم إبالغك أن دخلك أعلى من حد اإلبالغ عن الدخل )IRT( فقد 
تحصل على مزايا أكثر مما تستحق. عليك أن تسدد أية مزايا زائدة حصلت عليها 

بناًء على الدخل الذي لم تبلغ عنه. في حالة عدم اإلبالغ لغرض الحصول على 
مزيد من المزايا فسيعد هذا احتياالً وقد ُتدان في هذه التهمة. 

نظًرا لحصولك على مساعدات برنامج CalWORKs يجب عليك أيضا اإلبالغ 
عن األشياء الواردة أدناه خالل 10 أيام من وقت حدوثها:

1.  في أي وقت ينضم فيه شخص إلى أسرتك أو يغادرها.   
عند انضمام أحد األشخاص في أي وقت إلى أسرتك أو في حال   .2  

كان من بين أفراد أسرتك وكان هذا الشخص بخرق فترة المراقبة أو 
إطالق السراح المشروط.

عند انضمام أحد األشخاص في أي وقت إلى أسرتك أو في حال كان   .3  
من بين أفراد أسرتك وكان هذا الشخص هارب من المالحقة القضائية

في أي وقت تغير فيه عنوانك.  .4  

إذا كنت تحصل على مخصصات, CalFresh فيجب عليك أيضاً اإلبالغ عما يلي:

إذا كنت بالغا راشدا معافا من العاهات الجسدية وليس لديك   ●  
 ABAWD, Able Bodied Adult Without( أطفال

Dependents( فيجب عليك اإلبالغ في أي وقت تنخفض فيه 
ساعات العمل أو التدريب إلى أقل من 20 ساعة في األسبوع أو 80 

ساعة في الشهر.

اإلبالغ التطوعي عن المعلومات

عليك أيًضا أن تبلغ المقاطعة عن أية تغييرات طوًعا. فقد ينجم عن اإلبالغ عن 
بعض األمور زيادة لمزاياك على سبيل المثال:

في حالة أصبح إحدى المقيمات بالمنزل حامالً.  ●  
في حالة كان أحد الحاصلين على اإلعانة النقدية من ذوي االحتياجات   ●  

الخاصة مثل: الحمل أو متبع لحمية خاصة موصوفة من طبيب أو 
حاالت الطوارئ المنزلية وغيرها.

بالنسبة للمشتركين في برنامج CalFresh، في حالة تكبد أحد   ●  
المعاقين أو البالغين من العمر 60 عاًما لمصروفات طبية جديدة أو 

أعلى من دخله.
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