
رفاه به كار WELFARE-TO-WORK )انتقال از حالت دریافت کمک نقدی به اشتغال( 
چه معنایي براي شما دارد

برنامه رفاه به كار Welfare-to-Work مي تواند شما را آموزش دهد، تعليم دهد و به   •
شما مشورت دهد تا بتوانيد يك شغل پيدا كنيد.

برخي از كارهايي كه Welfare-to-Work مي تواند براي شما انجام دهد:  •

به شما كمك كند كه يك كار پيدا كنيد.  -  

به شما كمك آموزشي يا پيشه اي/ تعليم در حين كار ارائه كند و به شما خواندن و   -  
رياضي و انگليسي پايه را آموزش دهد.

به شما كمك كند، تجربه كاري به دست بياوريد.  -  

به شما يا خانواده تان مشاوره بدهد.  -  

يك گاه ساعت 24 ماهه براي برنامه Welfare-to-Work وجود دارد )در يك محدوديت   •
زماني 48 ماهه(.

برنامه  ساعت  گاه  ماهه   24 دوره  طول  در  كه  داريد  زيادي  فعاليتي  هاي  انتخاب  شما   •
Welfare-to-Work مي توانيد در آن شركت كنيد.

در پايان دوره 24 ماهه برنامه Welfare-to-Work، شما انتخاب هاي كمتري از فعاليت   •
ها خواهيد داشت كه مي توانيد در آن ها شركت كنيد و ازاي آن دستمزد دريافت كنيد.

رفاه به كار Welfare-to-Work به شما كمك مي كند كه براي خدمات حمايتي ضروري   •
كه الزم است در فعاليت هاي خود در آن ها شركت كنيد، سازمان دهي شده و دستمزد 
مانند  ها  هزينه  ساير  و  نقل،  و  حمل  كودكان،  از  مراقبت  شامل  ها  اين  كنيد.  دريافت 
ابزارهاي خاص و لباس هايي كه براي يك كار احتياج داريد، مي باشد. اگر بخواهيد مي 
توانيد پيش پرداخت دريافت كنيد، و بنابراين الزم نيست از كمك هزينه خود براي پرداختن 

خدمات حمايتي ضروري استفاده كنيد.

رفاه به كار Welfare-to-Work در مورد انواع در دسترس مراقبت از كودك و اين كه   •
كجا مي توانيد به اين مراقبت ها دست يابيد، توضيح مي دهد.

چه زماني شما مي بایست در WELFARE-TO-WORK شركت كنید
شما مي بايست جز Welfare-to-Work باشيد اگر تحت پوشش فرصت های کاری و   •
مسئوليت برای کودکان و نوجوانان در کاليفرنيا CalWORKs  )فرصت های کاری و 
مسئوليت برای کودکان و نوجوانان در کاليفرنيا( كمك هزينه دريافت مي كنيد و يك فرد 

معاف شده از شركت نيستيد.

اگر يك معاف شده هستيد الزم نيست در Welfare-to-Work شركت كنيد. شما معاف   •
شده هستيد اگر:

زير 16 سال يا باالي 60 سال سن داريد.  -  

16، 17 يا 18 ساله هستيد و در دبيرستان يا مدرسه بزرگساالن به صورت تمام   -  
وقت تحصيل مي كنيد، مگر اين كه مدرسه رفتن شما جزئي از برنامه رفاه به كار 

Welfare-to-Work باشد.

سرپرست فاميل غير والد يك بچه كه وابسته يا تحت حفاظت دادگاه است، يا بچه اي   -  
كه خط سپرده شدن به والدين پرورشي است.

شركت كننده فعاليت رفاه به كار Welfare-to-Work كه از لحاظ فيزيكي يا ذهني   -  
قادر به كار به صورت منظم حداقل 30 روز نيست.

والد يا سرپرستي كه از بچه اي نگهداري مي كند كه از بدو تولدي تا 23 ماهگي   -  
سن دارد. این معافیت تنها براي یك بار است.

والد يا سرپرست وابسته اي كه از يك كودك 6 ماهه يا كوچكتر مراقبت مي كند )بسته   -  
به بخش اين سن مممكن است تا 12 ماه نيز دز نظر گرفته شود(. این معافیت تنها 

براي یك بار است.

WTW 5 )FARSI( )9/13( REQUIRED-SUBSTITUTES PERMITTED

وقتي مشغول به كار مي شويد و كمك هزينه شما قطع مي شود، بخش قادر خواهد بود كه براي خدمات حمايتي ضروري به شما تا 12 ماه بعد از آغاز كارتان، اگر شما به اين خدمات براي حفظ 
كارتان نياز داشته باشيد، هزينه پرداخت كند. و شما نمي توانيد هزينه هاي خدمات حمايتي ضروري را از جاي ديگري دريافت كنيد. همچنين ممكن شما بتواند از خدمات نگهداري از كودك تا 2 

سال پس از قطع كمك هزينه تان استفاده كنيد. همچنين ممكن است بتوانيد از Medi-Cal )برنامه کمک هزينه درمانی کاليفرنيا( انتقالي به مدت 12 ماه استفاده كنيد.

شما اين حق را داريد كه در هر زماني براي خدماتي مانند مراقبت از كودك، حمل و نقل، يا ساير خدماتي كه توسط Welfare-to-Work فراهم مي شوند، درخواست بدهيد.  شما مي توانيد در 
اين مورد از طريق تلفن يا حضوري از كارمند خود سوال كنيد، يا به صورت كتبي سوال بپرسيد.

اگر با هر يك تصميمات بخش در مورد شركت در Welfare-to-Work موافق نيستيد، مي توانيد تقاضاي دادرسي كنيد.

WELFARE-TO-WORK اطالعیه برنامه رفاه به كار
اگر براي خواندن یا درك اطالعیه مشكل دارید، به بخش بگویید.
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زماني كه شما مي بایست در رفاه به كار WELFARE-TO-WORK باشید )ادامه(
والد يا سرپرست خويشاوندي كه از يك كودك 12 هفته اي يا كوچك تر مراقبت مي   -  
كند )بسته به بچه اين سن ممكن است تا 6 ماه افزايش پيدا كند(.  از كارمند خود 

بپرسيد كه كودك شما مي بايست چه سني داشته باشد تا شما معاف شويد.

  Welfare-to-Workخانم باردار يا فردي كه دكتر كار يا شركت در فعاليت هاي  -  
را براي او ممنوع كرده است، يا هنگامي كع بخش مشخص مي كند كه شركت كردن 

او در فعاليت ها منجر به استخدام او نمي شود يا فعاليت تعليم مناسب نيست.

تواند از خودش مراقبت كند. )فرد  ماندن در خانه براي مراقبت از كسي كه نمي   -  
Welfare- بيمار يا معلول و غيره است( و اين شما را از كار كردن يا شركت در

to-Work معاف مي كند.

اگر شما باردار هستيد يا والد يك نوجوان در برنامه Cal-Learn )برنامه ای برای کاهش   •
تعداد مادران نوجوان و معرفی آنها به برنامه( مي باشيد، يا اگر شما داراي ديپلم دبيرستان 
يا معادل آن از برنامه Cal-Learn هستيد، برخي از معافيت هاي فوق ممكن در مورد 

شما صادق نباشد. با كارمند شايستگي خود يا مدير پرونده Cal-Learn تماس بگيريد.

اگر دو والد كمك هزينه دريافت مي كنند و يك والد تمام ساعت اجباري را انجام مي دهد،   •
والد دوم از شركت در اين برنامه معاف است.

اگر باور داريد كه مي بايست از كار كردن معاف شويد، مي بايست از كارمند خود بخواهيد   •
Welfare- به شما بدهد تا از آن براي درخواست معافيت از )CW 2186A( كه يك فرم
 Welfare-to-Work استفاده كنيد. به شما گفته خواهد شد كه شما م يتوانيد از to-Work
Welfare-to- معاف شويد يا مي بايست كار كنيد. حتي اگر شما مجبور نباشيد كه در
Work  كار كنيد، مي توانيد تقاضاي شركت كنيد و اگر بتوانيد به شما گفته خواهد شد.

 Welfare-to-Work به  بايست  مي  نباشد،  معاف   Welfare-to-Work از  شما  اگر   •
برويد. اگر الزم باشد كه به اين برنامه برويد، اطالعيهاي دريافت خواهيد كرد كه به شما 

مي گويد اولين قرارمالقات شما چه موقع است.

اگر شما چیزهایي كه WELFARE-TO-WORK نیاز دارد را انجام ندهید
اگر الزم است كه شما در Welfare-to-Work شركت كنيد:  •

شما اين شانس را خواهيد داشت كه بگوييد چرا كاري كه مي بايست انجام مي داديد،   -  
انجام نداديد.

Welfare-اگر دليل شما قانع كننده نباشد، و براي حل مشكل شما كاري كه براي  -  
to-Work الزم است را انجام ندهيد، كمك هزينه شما كاهش خواهد يافت.

اگر الزم نيست در Welfare-to-Work شركت كنيد اماا اين كار را به صورت داوطلبانه   •
انجام داده ايد:

شما اين شانس را خواهيد داشت كه بگوييد چرا كاري كه مي بايست انجام مي داديد،   -  
انجام نداديد.

شركت  ها  فعاليت  در  اما  ايد  شده  داوطلب   Welfare-to-Work براي  شما  اگر   -  
نكرده ايد، و نمي خواهيد در كارهاي مورد نياز براي Welfare-to-Work براي 
حل مشكل شركت كنيد، كمك هزينه شما كم نخواهد شد اما ديگر نخواهيد توانسنست 

به عنوان داوطلب در Welfare-to-Work شركت كنيد.


