
CW 2211 (Arabic) (11/14) PAGE 1 OF 2

 .CalWORKs تغيير قواعد اإلبالغ الخاصة فرص العمل والمسؤولية تجاه
ُيرجى االطالع بعناية على المعلومات أدناه.

اعتباًرا من  )التاريخ(، سيتم تغيير نظام اإلبالغ الخاص ببرنامج( CalWORKs من التقرير نصف السنوي 
إلى التقرير السنوي. ويعزي ذلك إلى أن حالتك لم تعد تشتمل على تقديم إعانة إلى شخص بالغ. وبناًء عليه، لم يعد يتعين عليك استكمال استمارة 
 SAWS( سوى مرة واحدة سنوًيا. وهكذا فلن يتعين عليك اإلبالغ سوى لمرة واحدة في العام أثناء تقديم استمارة إعادة التصديق السنوية SAR 7

.)2 PLUS

.SAR وليس هناك ثمة جديد في األمر لكونه يتعلق بحاالت قائمة ضمن نظام

يشتمل هذا اإلخطار على تفاصيل حول متطلبات التقرير السنوي. اسأل الموظف المسؤول أو اتصل بالمقاطعة إذا كانت لديك أية استفسارات حول 
ما يجب اإلبالغ عنه وموعد اإلبالغ.

.CalFresh سوف تتلقى إخطاًرا منفصالً حول التغييرات التي تطرأ على متطلبات اإلبالغ الخاصة ببرنامج

قواعد اإلبالغ

طبًقا لقواعد اإلبالغ السنوية؛ ال يتعين عليك تقديم استمارات أخرى سوى تلك الخاصة بإعادة التقرير. 

سوف تتلقى خطاًبا لتحديد موعد المقابلة عبر البريد حينما يحين موعد إعادة التقرير الخاص بك. علًما بأنه سيتم وقف اإلعانة المقدمة إليك إذا لم 
تستطع الحضور في الموعد المحدد ولم تحصل على موعد آخر حتى نهاية الشهر. 

مثال: في حال استالم خطاب من المقاطعة يوم 18 مارس يفيد بأن موعد إعادة التقرير هو 4 أبريل، ولم تتمكن من الحضور في الموعد المحدد 
ولم تستطع تحديد موعد آخر قبل نهاية شهر أبريل، فسوف تتوقف اإلعانة الخاصة بك في 30 أبريل.

)IRT( قواعد حد الدخل الذي يجب اإلبالغ عنه

ما زال يتوجب عليك اإلبالغ في غضون 10 أيام إذا كان إجمالي دخلك الشهري يتجاوز حد الدخل الذي يجب اإلبالغ عنه. وعليه، فإنه يتعين عليك 
إبالغ المقاطعة في غضون 10 أيام. هذا، وُيقصد "بإجمالي الدخل الشهري" جميع األموال التي تتحصل عليها. وفي حال طرأ تغيير على حد الدخل 

الذي يجب اإلبالغ عنه، فسوف توافيك المقاطعة كتابة بالمستوى الجديد للدخل الذي يجب اإلبالغ عنه. 

طبًقا لنظام التقرير السنوي، في حال اإلبالغ عن دخل تتجاوز قيمته حد الدخل الواجب اإلبالغ عنه، فسيتم تخفيض أو إيقاف المزايا المقدمة إليك 
من قبل المقاطعة. 
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مثال: إذا كان حد الدخل الي يجب اإلبالغ عنه 900 $ بينما يقدر دخلك بـ 800 $، فلست مطالًبا باإلبالغ عن هذا التغيير حتى موعد اإلبالغ التالي 
الذي يتوجب عليك تقديمه. أما إذا بلغ دخلك 901 $ أو أكثر، في غضون 10 أيام. ومن ثم سيتم تخفيض مزاياك أو إيقافها وسوف تخطرك المقاطعة 

بذلك قبل موعد التغيير بـ 10 أيام. وفي حال تم تخفيض مستحقاتك، سوف توافيك المقاطعة بالحد الجديد للدخل الذي يجب اإلبالغ عنه. 

قواعد اإلبالغ اإللزامية

طبًقا لنظام اإلبالغ السنوي، يتعين عليك اإلبالغ عن أي شخص يقُدم إلى المنزل أو يغادره في أي وقت. كما يجب عليك اإلبالغ عن التغييرات نصف 
السنوية التالية، سواء شفهًيا أو كتابًة، وفي غضون 10 أيام من حدوث التغيير:

زيادة الدخل عن الحد الذي يجب اإلبالغ عنه؛  •
قدوم شخص إلى المنزل أو مغادرته له؛  •

تغيير العنوان؛  •
الهروب من تنفيذ أحكام قضائية؛  •

مخالفة شروط المراقبة أو إطالق السراح المشروط وفًقا لقرار المحكمة.  •

قواعد اإلبالغ االختيارية

لم تطرأ أية تغييرات على قواعد اإلبالغ االختيارية الخاصة ببرنامج CalWORKs السارية وفًقا لنظام اإلبالغ السنوي. يجوز لك اإلبالغ طوعًيا 
عن أية معلومة )مثل انخفاض الدخل( والتي قد يترتب عليها زيادة مبلغ المنحة المقدمة إليك. 

Welfare-to-Work قواعد اإلبالغ الخاصة ببرنامج

إذا كنت تتمتع بالخدمات التي يقدمها برنامج )Welfare-to-Work(، فإنه يتعين عليك االستمرار في تقديم جميع التقارير واإلثباتات األخرى التي 
تطلبها المقاطعة. كما يجب عليك تقديم أدلة لالستمرار في الحصول على خدمات مثل رعاية األطفال أو التنقالت أو مصاريف الدراسة.
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