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 CalWORKs قوانین پشتیبانی کودکان برای خانواده شما تغییر یافته اند. شما برای فرزند(ان) خود کمک هزینه نقدی
دریافت می کنید. تغییراتی که شامل حال شما می شوند عبارتند از:

دیگر الزم نیست حقوق پشتیبانی فرزند خود را به کانتی "تفویض" کنید، اما در صورت داشتن یک پرونده پشتیبانی   •
کودکان نزد سازمان محلی پشتیبانی کودکان (Local Child Support Agency - LCSA) مزایائی برای شما و 

فرزند(ان) شما وجود خواهد داشت؛

اگر نخواهید از خدمات پشتیبانی کودکان LCSA، شامل یافتن ولی غیر-سرپرست (غایب) فرزند(ان) خود یا اثبات   •
نسبت پدری ولی فرزند(ان) خود استفاده کنید، میزان کمک های شما تغییر نخواهد کرد؛

باید بدانید که یافتن ولی غیر سرپرست و اثبات نسبت پدری در آینده برای وصول پشتیبانی کودکان، در صورت   
نیاز، به شما کمک خواهد کرد؛ و

در آینده، اگر واجد شرایط کمک هزینه نقدی شدید، شاید قوانین پشتیبانی کودکان متفاوتی اعمال شوند.  

شما می توانید تمام مبالغ پشتیبانی کودکان که ولی غیر سرپرست به شما می دهد یا مبالغی که LCSA برای شما   •
وصول می کند را نزد خود نگاه دارید. الزم نیست آنرا به کانتی تحویل دهید؛

اگر از قبل یک پرونده پشتیبانی کودکان مفتوح نزد LCSA دارید، برای اینکه به دریافت مبالغ پشتیبانی کودکان   •
وصول شده برای خود ادامه دهید الزم نیست کاری انجام بدهید.  تاریخ های دریافت پشتیبانی کودکان و مبالغ آنها 

را برای خود یادداشت کنید.  شما باید مبالغ پشتیبانی کودکان دریافتی را به کانتی گزارش کنید؛

اگر یک پرونده پشتیبانی کودکان مفتوح نزد LCSA ندارید، باید نزد LCSA برای خدمات پشتیبانی کودکان   •
درخواست دهید تا در صورت نیاز نسبت پدری برای فرزند شما اثبات شده و مبالغ پشتیبانی کودکان برای شما 

وصول شده و در اختیارتان قرار داده شود. کانتی می تواند در این زمینه به شما کمک کند؛

مبالغ پشتیبانی کودکان وصول شده توسط LCSA که برای شما فرستاده می شود دیگر برای بازپرداخت کمک   •
هزینه پرداخت شده به خانواده شما استفاده نخواهد شد پس مهلت زمانی 48 ماهه CalWORKs دیگر ماه های 

دریافت کمک را به حالت "تعلیق" در نخواهد آورد؛

اگر شما مبالغ پشتیبانی کودکان را مستقیماً دریافت می کنید، در صورتی که قوانین و مقررات گزارش کردن درآمد   •
در پرونده شما چنین الزام کند باید حاال مبالغ پشتیبانی کودکان را بعنوان درآمد اعالم کنید؛

اگر برای فرزند(ان) تحت پوشش CalWORKs، درآمد پشتیبانی کودکان دریافت می کنید، نخستین $50 را در هر   •
ماه به حساب نخواهیم آورد. بقیه مبالغ می تواند جزو کمک هزینه CalWORKs شما محسوب شود؛

اگر CalFresh نیز دریافت می کنید، هرگونه درآمدی که از محل پشتیبانی کودکان کسب می کنید ممکن است برای   •
محاسبه میزان مزایای CalFresh شما بکار برده شود.

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سوال فوراً با کانتی تماس بگیرید.


