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Для Вашої родини змінено правила отримання аліментів на дитину. Ви отримуєте грошову 
допомогу в рамках програми CalWORKs виключно на власних дітей. Вас стосуються зміни 
правил, які наведено нижче.

• Вам більше не потрібно передавати права на отримання аліментів на дитину округу, проте Ви 
отримаєте переваги для Вас і Ваших дітей, якщо Вашу справу з виплати аліментів вестиме 
Місцева агенція із забезпечення допомоги дітям (Local Child Support Agency – LCSA).

• Розмір отримуваної Вами допомоги не зміниться, якщо Ви відмовитеся від послуг агенції 
LCSA, які включають пошук того з батьків, хто не опікується над Вашими дітьми (не 
приймає участі в їхньому житті), або встановлення батьківства Вашої дитини.

 Зверніть увагу, що пошук того з батьків, хто не опікується своєю дитиною, або 
встановлення батьківства в майбутньому допоможе Вам за потреби отримати аліменти 
на дитину.

 Якщо в майбутньому Ви отримаєте право на грошову допомогу, до Вас будуть 
застосовані інакші правила виплати аліментів.

• Ви отримуватимете повну суму аліментів від того з батьків, хто не займається опікунством 
дитини, незалежно від того, чи сплачує він Вам ці кошти сам, чи їх стягує для Вас агенція 
LCSA. Ви не повинні повертати їх округу.

• Якщо Ви вже звернулися до агенції LCSA із приводу виплати аліментів, для їх отримання 
Вам не потрібно нічого робити, адже про стягнення коштів попіклується агенція. Лише 
стежте за розміром і датою виплати аліментів. Ця інформація може знадобитися, щоб 
надати звіт про виплату аліментів до округу.

• Якщо Ви не зверталися до агенції LCSA із приводу виплати аліментів, Вам потрібно 
подати заявку до агенції на отримання її послуг з установлення батьківства Вашої дитини 
(у разі необхідності), а також зі стягнення аліментів і передачі їх Вам. Округ допоможе Вам 
у цьому.

• Аліменти, стягнуті агенцією LCSA і передані Вам, більше не компенсуватимуть допомогу, 
яка виплачується Вашій родині, тому часовий ліміт у 48 місяців, який діє в рамках 
програми CalWORKs для дорослих, тепер враховуватиме всі місяці допомоги.

• Якщо Ви отримуєте аліменти на дитину безпосередньо від її батька/матері, Вам необхідно 
задекларувати ці кошти як дохід, якщо цього вимагають правила звітності, під які Ви 
підпадаєте.

• Якщо Ви отримуєте дохід у формі аліментів на дітей, зареєстрованих у програмі 
CalWORKs, щомісяця ми не будемо враховувати перші $50. Решта суми може бути 
використана для зменшення розміру допомоги за програмою CalWORKs.

• Якщо Ви берете участь у продовольчій програмі CalFresh, будь-який дохід у формі 
аліментів на дитину може бути використаний, щоб визначити розмір виплати Ваших пільг 
за програмою CalFresh.

У разі виникнення запитань звертайтеся з ними безпосередньо до працівників округу.




