
ألنك منضم لبرنامج  اإلعانة النقدية CalFresh ، يتعين عليك اإلبالغ 
خالل 10 أيام عند وصول دخلك لمستوى معين. ويتعين عليك اإلبالغ عندما 
 IRT,( يصبح إجمالي الدخل الشهري لألسرة أكبر من حد اإلبالغ عن الدخل

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.

يعني مصطلح "إجاي الدخل الشهري":

أي نقود تحصل عليها )امكتسبة وغر امكتسبة(.  
تم استام النقود قبل أي خصومات. )قد تشتمل هذه الخصومات عى: الرائب   

 أو التأمن ااجتاعي أو مساهات التقاعد أو الحجوزات وما إى ذلك.(

ماذا سيحدث؟

مكن إيقاف اإعانات أو تقليلها استناًدا إى الدخل الزائد عى حد اإباغ   
.)IRT( عن الدخل

قد يتغير حد اإباغ عن الدخل تبًعا لتغر الدخل أو عند إقامة شخص ما   
ي منزلك أو مغادرته إياه.

ستخرك امقاطعة كال تغر حد اإباغ عن الدخل )IRT( كتابًيا.  
  تحتاج أيًضا إى اإباغ عن SAR 7 دخلك الذي تم الحصول عليه أثناء 

التقرير الشهري، حتى إذا قمت باإباغ عن النقود بالفعل.
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رقم الموظف:

عقوبة عدم اإلبالغ

إذا م تقم باإباغ عن الدخل اأكر من حد دخل اأرة، سيمكن أن تحصل عى العديد 
من اأرباح أكر ما تستحق. يتعن عليك إعادة أي إعانات إضافية حصلت عليها. 

إذا م تقم باإباغ للحصول عى امزيد من اإعانات، سيعد هذا خطأ، ومكن أن 
تصبح مسئول عن جرمة أو ا يصبح بإمكانك الحصول عى امساعدات الغذائية 

)CalFresh( لفرة من الزمن.

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

عند انضمام أحد األشخاص في أي وقت ألسرتك أو كان يقيم أصال   .1
مع األسرة، و كانت المحكمة قررت أن هذا الشخص خرق فترة 

المراقبة أو إطالق السراح المشروط.
عند دخول أي شخص منزلك، وكان خارج عن القانون )سيتم القبض عليه(  .2

ي أي وقت يتم فيه تغير العنوان.  .3

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

إذا كنت من امستطيعن جسانًيا ممن ليس لهم عائل )ABAWD(، عن   ●
عليك إباغ عملك ي أي وقت أو ساعات التدريب اأقل من 20 ساعة 

ي اأسبوع أو 80 ساعة ي الشهر.

معلومات اإباغ التطوعي

مكن أن تقوم بإباغ امقاطعة عن التغيرات التطوعية ي أي وقت. مكن أن منح 
اإباغ عن بعض التغيرات امزيد من اإعانات. مثال:

مكن أن ينقطع الدخل أو ينخفض.  ●  
مغادرة شخص ما من امنزل ومعه الدخل.  ●

دخول شخص ما للمنزل بدون الدخل.  ●
تصبح أحد أفراد اأرة حامل.  ●

شخص من ذوي ااحتياجات الخاصة يحصل عى امساعدة امادية، مثل:   ●
الحمل أو حمية غذائية أقر بها الطبيب أو طوارئ منزلية وما إى ذلك.

مياد طفل  ●
فيا يتعلق بامساعدات الغذائية )CalFresh(، عند وجود شخص   ●

معاق أو تجاوز عمرة 60 سنة أو أكر سيتعاى من امصاريف الطبية.

ملحوظة : مكن أن تتسبب بعض التغرات ي اإباغ التطوعي ي خفض إعانات 
.)CalFresh( امساعدات الغذائية
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