
از آنجائیکه  CalWORKs  CalFresh دریافت می کنید، باید وقتی 
که کل درآمد شما به سطح خاصی می رسد آنرا ظرف مدت 10 روز گزارش 

 کنید. هرگاه کل درآمد ماهیانه خانوار شما از آستانه درآمد گزارش شده 
)IRT, INCOME REPORTING THRESHOLD( فعلی شما بیشتر 

 شود، باید آنرا گزارش کنید.

CalFresh CalWORKs نوع مزایا
تعداد نفرات خانواده

درآمد فعلی شما
IRT شما

توجه: اگر IRT شما برای CalFresh بصورت "N/A" )موجود نیست( ذکر 
شده باشد، الزم نیست تا موعد SAR 7 یا تأیید مجدد بعدی، هر کدام که زودتر 
بود، تغییرات درآمد را برای CalFresh گزارش کنید. اما اگر مقدار IRT ذکر 
شده برای CalWORKs را دارا هستید، باید وقتی درآمد ناخالص شما از آن 

مقدار بیشتر شد گزارش کنید.

چگونه گزارش بدهید؟

درصورتیکه درآمد کل شما از IRT ذکر شده در باال بیشتر است، باید این 
مورد را طی 10 روز به بخش گزارش بدهید. می توانید این مورد را از طریق 

تماس با بخش و یا نوشتن گزارش اطالع دهید.

منظور ما از "درآمد ماهیانه کل" این است که:

هر مقدار پولی که به دست می آورید )کسب شده یا کسب نشده(.   	

مقدار قبل از هرگونه کسورات محاسبه می شود. )مثالهای کسورات    	

به این فرم هستند: مالیات ها، تامین اجتماعی یا سایر سهام 
 بازنشستگی، دین، غیره( 

چه اتفاقی می افتد؟

درصورتیکه درآمد شما از IRT بیشتر باشد، ممکن است مزایای  	 	

شما کاهش یافته و یا متوقف شود.
درصورتیکه درآمد شما تغییر کند یا زمانیکه شخصی از منزل شما    	

 IRT خارج شده و یا به منزل شما نقل مکان می کند، ممکن است
شما تغییر کند.

هر زمانیکه IRT شما تغییر کند، بخش به شکل کتبی به شما اطالع     
می دهد.

 RD/RC شما همچنین باید طی دوره    
)redetermination/recertification( ساالنه هر درآمدی 
 که فرم RD/RC درمورد آن سوال می کند را گزارش بدهید،
حتی درصورتیکه این مبلغ را پیش از این گزارش کرده باشید.

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

 CALFRESHو CalWORKs نام مورد:گزارش تغییرات برای

شماره مورد:

نام کارگزار:

جریمه عدم گزارش

درصورتیکه درآمد شما از محدوده IRT خانوار بیشتر باشد، ممکن است 
مزایای بیشتری نسبت به آنچه که باید دریافت کنید. شما باید هرگونه مزایای 

اضافی را که بر مبنای عدم گزارش درآمد دریافت کرده اید بازپس دهید. 
درصورتیکه از روی عمد و به منظور دریافت مزایای بیشتر گزارش ندهید، 

تقلب محسوب شده و ممکن است متهم به بزه شوید. 

از آنجائیکه CalWORKs دریافت می کنید، باید موارد زیر را نیز ظرف 
مدت 10 روز از وقوع گزارش کنید:

هر زمانی که شخصی از منزل خارج شده و یا به منزل شما نقل   .1  
مکان کند. 

هرگاه یک نفر که از شرایط و مقررات تعلیق مجازات یا آزادی   .2  
مشروط خود سرپیچی کرده است به خانوار شما اضافه می شود، یا 

در خانوار شما حضور دارد.
هرزمانی که شخصی به منزل شما وارد شود و یا در منزل شما   .3  

باشد که در حال فرار از قانون باشد.
هر زمان که آدرس شما تغییر کند.  .4  

اگر CalFresh دریافت می کنید، باید موارد زیر را نیز گزارش کنید

درصورتیکه شما یک شخص بالغ با بدن سالم و بدون وابسته هستید   •  
 ،)ABAWD, Able Bodied Adult Without Dependents(

باید هر زمان که کار یا برنامه آموزشی شما به کمتر از 20 ساعت 
در هفته و یا 80 ساعت در ماه نزول کند این مورد را گزارش کنید.

گزارش اطالعات داوطلبانه

شما می توانید هرزمانی به صورت داوطلبانه تغییرات را به بخش گزارش 
کنید. گزارش بعضی تغییرات ممکن است باعث افزایش بعضی مزایای شما 

شود. برای مثال:
شخصی در منزل شما باردار شود.  •  

شخصی که از کمک نقدی استفاده می کند به کمک خاصی احتیاج   •  
دارد، مانند: بارداری، رژیم غذایی خاصی که با نسخه پزشک باشد، 

موارد اورژانسی خانوار، غیره.
در مورد CalFresh، درصورتیکه شخصی ناتوان یا فردی 60 ساله   •  

یا مسن تر هزینه های درمانی حساب نشده ای داشته باشد.
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