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تقرير الحالة نصف السنوي
CalFreshو CalWORKs لربنامجي

رقم الضامن االجتامعي )اختياري(رقم الحالة )إذا كان معروفًا(:اسم املستلم:

.)RD/RC( استخدم هذه االستامرة لإلبالغ عن التغيريات اإللزامية واالختيارية التي طرأت منذ آخر عملية إعادة تقرير/إعادة تصديق

يف حال اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالدخل، يُرجى تقديم ما يدل عىل ذلك مثل كعوب شيك املرتب أو نسخ من الشيكات أو الخطابات الصادرة عن 
الوكاالت أو غري ذلك. يف حال مواجهة صعوبات يف الحصول عىل دليل والحاجة للمساعدة، ميكنك االتصال باملقاطعة.

يف حال اإلفصاح عن تغريات يف النفقات، يُرجى تقديم ما يدل عىل ذلك مثل اإليصاالت أو الشيكات امللغية أو الفواتري املدفوعة أو غري ذلك. يف حال 
مواجهة صعوبات يف الحصول عىل دليل والحاجة للمساعدة، ميكنك االتصال باملقاطعة.

يف حال اإلبالغ عن تغري يف العنوان، يُرجى تقديم ما يدل عىل النفقات مثل نسخة من عقد اإليجار أو االستئجار الجديد أو إيصال دفع إيجار خاص 
بالعنوان الجديد أو نسخ من مبالغ التأمني أو غري ذلك.

معلومات إلزامية

إن كنت تتلقى مساعدات من برنامج CalWORKs، يُرجى تقديم املعلومات التي أمامها العالمة CW. إن كنت تتلقى مساعدات من برنامج 
CalFresh، يُرجى تقديم املعلومات التي أمامها العالمة CF. فيام يتعلق بأقسام املعلومات االختيارية وتغيري العنوان فهي معدة لجميع األرس/وحدات 

الدعم.

الدخل املشرتك لألرسة يزيد عن الحد املخصص مقارنة بحجم األرسة.   CW
، بلغ إجاميل الدخل املشرتك لألرسة  دوالر. يف شهر    

أحد أفراد أرسيت يتهرب من املحاكمة لتجنب اإلدانة بجرم ارتكبه أو يتهرب من املحاكمة لتجنب االحتجاز أو الحبس بعد إدانته   CW
بارتكاب جرم أو كان قد صدر بحقه قرار من املحكمة نتيجة خرق التعهد بحسن السلوك أو إطالق الرساح برشط حسن السلوك.

اسم الشخص    

انتقل أحدهم إىل منزيل أو غادره. )يُرجى إرفاق ورقة منفصلة لألشخاص اإلضافيني(.   CW/CF
1. هل انتقل الشخص  إىل املنزل أم  غادره؟ )حدد أحد الخيارات(   

2. االسم )األول، األوسط، األخري(   
3. تاريخ امليالد )شهر/يوم/سنة(   

4. درجة القرابة   
5. هل تقوما بالرشاء والتجهيز بانتظام سويًا؟  نعم  ال )حدد أحد الخيارات(   

انتقلت أو غريت رقم هاتفي أو لدي عنوان بريدي جديد.    CW/CF
عنوان املنزل الجديد    

 
العنوان الربيدي الجديد )إذا كان مختلًفا عن عنوان املنزل(    

) ( رقم الهاتف الجديد    

 أمتتع بإعفاء من اإليجار يف هذا العنوان الجديد.  أمتتع مبرافق مجانية يف هذا العنوان الجديد.
دوالر شهريًا. دوالر شهريًا.  قيمة املرافق    قيمة اإليجار 

انظر الجانب اآلخر من الورقة
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إقرار

معلومات إلزامية - يتبع

حدث تغري يف الدخل )حدد أحد الخيارات(:   CF
 توقف إجاميل الدخل الشهري.

   تغري الدخل املكتسب مبا يزيد عن 100 دوالر.
   تغري الدخل غري املكتسب مبا يزيد عن 50 دوالر.

   تغري مصدر الدخل.
 بدأ مصدر جديد للدخل.   

طرأ تغري عىل دعم الطفل امللزم قانونيًا.   CF

أكمل هذا القسم لإلبالغ بانخفاض ساعات العمل أو التدريب للبالغني األصحاء غري العائلني:   CF
  

انخفض عدد ساعات العمل أو التدريب ألقل من 20 ساعة يف األسبوع أو 80 ساعة يف الشهر     
ليصل إىل  ساعة يف األسبوع أو  ساعة يف الشهر.   

اسم الشخص    
درجة القرابة   

ارشح ما حدث   
  

تاريخ امليالد    

معلومات اختيارية )جميع أفراد األرسة/وحدات الدعم(
أود اإلفصاح عن املعلومات التالية:

أدرك أنه: يف حال تعمد عدم اإلفصاح عن جميع الحقائق أو تقديم حقائق مغلوطة حول دخيل أو ممتلكايت أو حالة أرسيت بهدف الحصول عىل مزايا 

أو مساعدات أو االستمرار يف الحصول عليها، فإنني بذلك أعرض نفيس للمالحقة القضائية. ورمبا أتهم بارتكاب جرم إذا تم دفع أكرث مام قيمته 950 

دوالًرا كمساعدات نقدية و/أو مساعدات CalFresh نتيجة هذا الفعل.

أتعهد تحت عقوبة شهادة الزور ومبوجب قوانني الواليات املتحدة ووالية كاليفورنيا أن الحقائق الواردة يف هذا التقرير صحيحة وحقيقية وكاملة 

بخصوص شهر التقرير إجاميل.

 ملساعدات CalWORKs: أنت وزوجك املتلقي للمساعدة، أو رشيكك املحيل يف كاليفورنيا أو والد/والدة )األطفال املتلقني 
للمساعدات النقدية( إذا كان يقيم يف املنزل.

ملساعدات CalFresh: رب املنزل أو الفرد املسؤول عن املنزل أو الفرد املخول لتمثيل املنزل.

من عليه التوقيع 
أدناه:

التوقيع أو البصمة

توقيع الزوج أو الرشيك املحيل املسجل أو والد/والدة 

األطفال املتلقني للمساعدات النقدية

توقيع شاهد البصمة أو املرتجم أو شخص آخر تاريخ التوقيع

أكمل االستامرة

تاريخ التوقيع

الهاتف الخلويهاتف املنزلتاريخ التوقيع
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