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Փոփոխություններ թմրադեղերի հետ կապված ծանր հանցագործության 
պատճառով դատվածություն ունեցող անձանց համար.
2015 թ. ապրիլի 1-ից CalWORKs և CalFresh ծրագրերը թույլ կտան թմրադեղերի հետ կապված ծանր 
հանցագործության պատճառով դատվածություն ունեցող անձանց նպաստներ ստանալ:  Դա նշանակում է, որ մարդիկ, 
ում դատվածության պատճառով մերժվել է, կամ ովքեր կորցրել են նպաստները, կկարողանան ավելի շատ նպաստներ 
ստանալ:  Ծնողներն ավտոմատ կերպով կավելացվեն CalWORKs Աջակցության միավորին (Assistance Unit, AU):  
Վարչաշրջանը ձեզ տեղյակ կպահի, եթե տվյալ անձի նպաստներին ընթացք տալու համար հավելյալ տեղեկատվություն 
պահանջվի:
Խորթ ծնողները, ովքեր կամավոր էին և դեռ ձեր Աջակցության միավորի մասը չէին, նույնպես կկարողանան ավելացվել, 
սակայն անհրաժեշտ կլինի, որ դուք կապ հաստատեք վարչաշրջանի հետ, եթե նպաստներ ցանկանաք խորթ ծնողի կամ 
գրանցված համաբնակչի համար: 
Ինչպես մյուս բոլոր անձինք, ովքեր CalWORKs և CalFresh են ստանում, թմրադեղերի հետ կապված ծանր 
հանցագործության պատճառով դատվածություն ունեցող անձինք, ովքեր իրենց պայմանական վաղաժամ ազատման 
կամ փորձաշրջանի մեջ են, պետք է հետևեն իրենց պայմանական վաղաժամ ազատման կամ փորձաշրջանի 
կանոններին՝ ներառյալ թմրադեղերի կախվածության բուժման հաստատված ծրագրերը, եթե դրանք անձի 
պայմանական վաղաժամ ազատման կամ փորձաշրջանի մասն են կազմում:
Դուք Գործողության ծանուցում կստանաք մարտին, որը ցույց կտա ապրիլի 1-ից ձեր նոր նպաստների քանակը:

CalFresh-ի փոփոխություններ.
CalFresh կենցաղին անձ ավելացնելը սովորաբար ձեզ ավելի շատ սննդի նպաստներ է տալիս:  Եթե անձն ավելացվում 
է նաև CalWORKs-ին, և կանխիկ դրամական օգնությունն ավելանում է, CalFresh-ի նպաստները կարող են պակասել:  
Դուք առանձին ծանուցում կստանաք, եթե ձեր CalFresh-ի նպաստները փոփոխության ենթարկվեն:

Welfare-to-Work.
CalWORKs-ին չափահաս անձ ավելացնելը կարող է փոխել ընտանքի համար աշխատանքի պահանջները:  Նպաստառու 
չափահասները պետք է աշխատեն կամ ծավալեն գործունեություն, որը կարող է հանգեցնել աշխատանքի: Որոշ անձինք 
կարող են ազատվել (հանվել) աշխատանքի պահանջից:  2015 թ. ապրիլի 1-ից ձեր Աջակցության միավորին ավելացված՝ 
թմրադեղերի հետ կապված ծանր հանցագործության պատճառով դատվածություն ունեցող անձանցից կարող է 
պահանջվել իրականացնել Welfare-to-Work (WTW) ծրագիրը:  Անձինք, որոնցից չի պահանջվում WTW իրականացնել, 
կարող են կամավոր աշխատել:
WTW ծրագիրը կարող է ձեզ տալ կրթություն, փորձ և աշխատանքային հմտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ աշխատանք 
գտնել:  Վարչաշրջանը նաև կօգնի ձեզ կազմակերպել և վճարել երեխայի խնամքի համար: Դուք նաև կստանաք 
փոխադրման և այլ վճարներ, ինչպիսիք են հատուկ գործիքները կամ հագուստը, որը ձեզ անհրաժեշտ կլինի աշխատանք 
գտնելու կամ ձեր WTW ծրագիրն իրականացնելու համար: Եթե ձեր ընտանիքը ճգնաժամ է ապրում, օրինակ՝ 
անտունություն կամ ընտանեկան խնդիրներ, CalWORKs-ը հնարավոր է նաև ձեզ հատուկ ծառայություններ մատուցի:
Եթե ձեզանից պահանջվում է WTW իրականացնել, բայց դուք չեք կատարում պահանջվող հանձնարարությունը, ձեր 
կանխիկ դրամական օգնությունը կարող է նվազեցվել:  Վարչաշրջանը ձեզ հավելյալ տեղեկատվություն կուղարկի 
CalWORKs-ի աշխատանքի պահանջների մասին:  Այն նաև ձեզ մի ձև կուղարկի, որով կարող եք դիմել WTW 
պահանջներից ազատվելու համար:

Երեխայի խնամք.
CalWORKs նպաստներ ստացող չափահաս անձինք կարող են ստանալ երեխայի խնամքի ծառայություններ, եթե նրանք 
աշխատում են կամ WTW հաստատված գործունեություն են իրականացնում:  Եթե ձեր երեխան արդեն ստանում է 
երեխայի խնամք, և դուք սկսում եք CalWORKs ստանալ, կարիք չկա երեխայի խնամքի մատակարարներին փոխելու 
համար, մանավանդ, եթե ձեր մատակարարը կընդունի CalWORKs-ի՝ երեխայի խնամքի վճարումներ:
Կապ հաստատեք վարչաշրջանի հետ, որպեսզի քննարկեք երեխայի խնամքի տարբերակների առկայությունը, 
որոնց իրավունքը կարող եք ունենալ:

Երեխայի օգնություն.
CalWORKs ստացող չափահաս անձինք պետք է համագործակցեն CalWORKs-ում եղած երեխաների երեխայի 
օգնության գանձումների հետ:  Գանձված երեխայի օգնությունը պետք է հետ վճարվի վարչաշրջանին:  Դա նշանակում 
է, որ երբ ձեր գործը հանձնվում է երեխայի օգնության ծառայություններին, դուք երեխայի օգնությունից կստանաք 
առավելագույնն ամսական $50:  Այս $50-ը չի հաշվարկվի ձեր դրամաշնորհի դեմ:  Երեխայի օգնության ձեր մնացած 
մասն օգտագործվում է ձեր կանխիկ դրամական օգնությունը կրկին վճարելու համար:
Կապ հաստատեք վարչաշրջանի հետ, եթե հարցեր ունեք ձեր երեխայի օգնության փոփոխությունների 
վերաբերյալ, կամ եթե ձեր ընտանիքը վտանգի կենթարկվի երեխայի օգնության գանձման դեպքում:


