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CALFRESH و CalWORKs گزارش تغییرات

بدلیل اینکه شما CalWORKs می گیرید، هنگامی که درآمد کل شما به یک 
سطح معینی رسید باید ظرف مدت 10 روز آن را گزارش دهید. شما باید در هر 

زمان که درآمد کل ماهانه اعضای خانواده بیش از آستانه گزارش های درآمد 
)IRT( کنونی شما شد حتما گزارش دهید.

چگونه گزارش دهیم؟

اگر کل درآمد شما از مقدار IRT فهرست شده در فوق بیشتر است، شما باید آن 
را ظرف مدت 10 روز، به بخشداری گزارش دهید. شما می توانید از طریق 
تماس تلفنی با بخشداری یا نوشتن گزارش کتبی این اطالعات را گزارش دهید.

منظور از "درآمد کل ماهانه" این است:

هر گونه پول دریافتی )کسب شده و کسب نشده(.  ñ
مقدار پولی که قبل از هر گونه خسارت اعمال شود. )انواع کسورات   ñ
شامل:مالیات ها، سهم تأمین اجتماعی یا بازنشستگی، اموال توقیفی و 

غیره.( 

چه اتفاقی می افتاد؟

مزایا براساس اضافه درآمد IRT شما کاهش می یابد یا متوقف می شود.   ñ

IRT شما ممکن است همگام با تغییر درآمد شما یا زمانی که فردی به   ñ
خانواده اضافه یا از خانواده کم می شود تغییر کند. 

بخشداری بصورت کتبی هر بار که IRT شما تغییر می کند به شما   ñ
خبر می دهند.

  )RD/RC( شما همچنین باید در طول تعیین دوباره/تمدید مجوز ساالنه  ñ
تان همه درآمدهایی را که RD/RC از شما درخواست کرده، حتی اگر 

قباًل هم آن پول را گزارش داده باشید گزارش دهید.

مجازات عدم گزارش

اگر شما هنگامی که درآمدتان بیشتر از حد IRT خانوار است را گزارش ندهید 
ممکن است مزایایی بیشتر از حد مجاز دریافت کنید. شما باید مزایای اضافه ای 

را که براساس گزارش ندادن درآمدتان گرفته اید پس دهید. اگر شما از روی 
عمد گزارش ندهید تا از مزایای بیشتری استفاده کنید، این تقلب است و شما 

ممکن است به ارتکاب یک جرم متهم شوید.

تعداد خانوار شما
درآمد فعلی شما دالر است  $
IRT شما    $

اگر شما CalWORKs دریافت می کنید، باید مواردزیر را نیز ظرف مدت 10 روز 
از زمان وقوع آن گزارش دهید:

هر زمانی که فردی به اعضای خانواده شما اضافه یا از تعداد آنها   .1 
کم شد.

هر زمان که فردی که دارای محکومیت جنایی مربوط به مواد مخدر   .2
است، به خانواده شما اضافه شود یا عضوی از خانواده باشدکه قبال 

گزارش داده نشده است.
هر زمان که فردی شرایط آزادی مشروط و یا عفو مشروط را نقض   .3

کرده باشد، به خانواده شما اضافه شود یا عضوی از خانواده باشد.
هر زمان که فردی که از دست قانون فراری باشد، به خانواده شما   .4

اضافه شود یا عضوی از خانواده باشد.
هر زمانی که آدرس شما تغییر نماید.  .5

اگر شما CalFresh دریافت می کنید، باید موارد زیر را نیز ظرف مدت 10 روز 
از زمان وقوع آن گزارش دهید:

به جز IRT، همه گزارش های اجباری برای CalWORKs مورد   .1
نیاز است )به گزینه های 1 تا 5 در باال مراجعه کنید(.

شما تغییری در منبع درآمد خود داشته اید که شامل شروع، توقف یا   .2
تغییر شغل می شود؛

درآمد کسب شده به مبلغ بیش از $100 تغییر می یابد.  .3
درآمد کسب نشده بیش از 50 درصد )به جز کمک های   .4

CalWORKs یا کمک های عمومی( تغییر می یابد.
اجاره یا هزینه های آب و برق تغییر می یابد )تنها درصورت جابجایی(  .5

هر گونه تغییر در مقدار هزینه مقرر شده نفقه کودکان توسط دادگاه.  .6
اگر شما یک فرد بزرگسال سالم بدون وابستگی )ABAWD( هستید، شما   .7

باید هر زمان ساعت کاری یا ساعت آموزش تان به کمتر از 20 ساعت 
در هفته و یا 80 ساعت در ماه کاهش یافت را گزارش دهید.

بصورت داوطلبانه اطالعات را گزارش دهید

شما می توانید تغییرات را هر زمانی، بصورت داوطلبانه به بخشداری گزارش 
دهید.گزارش بعضی از تغییرات می تواند برای شما مزایای بیشتری داشته باشد. 

برای مثال:

اگر کسی در خانواده باردار شود.  ●
کسی که تحت پوشش کمک های نقدی است نیاز خاصی داشته باشد،   ●
از جمله:بارداری، رژیم غذایی خاص که توسط پزشک تجویز شده 

باشد، اورژانس خانگی، و غیره.
اگر کسی ناتوان است یا با سن 60 سال یا باالتر هزینه دارویی خارج   ●

از توان خود را دارد، باید زیر پوشش CalFresh قرار بگیرد.
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