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شماره تلفن کانتی

قوانین گزارش  CalWORKsشما تغییر کرده است.
لطفا ً این متن را با دقت بخوانید.
(تاریخ) ،پرونده  CalWORKsشما از حالت گزارش سالی دو بار به گزارش ساالنه تغییر می کند .این به
از
این دلیل است که پرونده شما دیگر شامل کمک به یک فرد بالغ نمی شود .شما دیگر نیازی به کامل کردن  SAR 7به صورت ساالنه ندارید.
اکنون فقط نیاز است که به صورت ساالنه فرم تعیین دوباره ( )SAWS 2 PLUSرا گزارش کنید.
این حالتی جدید نیست زیرا اینها موردهای  SARدرجریان بودند.
این اطالعیه جزئیاتی در ملزومات گزارش سالیانه دارد .درصورتیکه درمورد اینکه چه چیزی را و کی گزارش کنید ،پرسشی دارید با
کارشناسخود صحبت کنید و یا با کانتی تماس بگیرید.
شما اطالعیه ای مجزا در مورد هرگونه تغییر در ملزومات گزارش  CalFreshخود دریافت می کنید.
قوانین گزارش
براساس گزارش سالیانه شما نیازی به پر کردن و بازگرداندن هیچ فرمی جز تعیین دوباره سالیانه ندارید.
زمانیکه موعد تعیین دوباره شما فرا برسد ،همچنان یک نامه قرار مالقات با پست دریافت می کنید .درصورتیکه قرار مالقات تعیین دوباره را
از دست بدهید و تا پایان ماه وقت دیگری تنظیم نکنید ،کمک شما متوقف می شود.
برای مثال :در  18مارس ،یک نامه تعیین قرار مالقات از سوی کانتی به دست شما می رسد که می گوید قرار مالقات تعیین دوباره شما 4
آوریل است .درصورتیکه قرار مالقات را از دست بدهید و تا پایان آوریل مجددا آن را تنظیم نکنید ،پرونده شما از  30آوریل بسته خواهد شد.
قوانین آستانه گزارش درآمد ()IRT
همچنین اگر درآمد ماهیانه کل شما از مقدار  IRTبیشتر باشد باید طی  10روز گزارش دهید .باید درآمد را طی  10روز به کانتی گزارش دهید.
منظور ما از "درآمد ماهیانه کل" هر پولی است که دریافت می کنید .هرزمانی که مقدار  IRTشما تغییر کند ،کانتی به صورت کتبی به شما می
گوید که سطح درآمد جدید چقدر است.
براساس گزارش سالیانه ،زمانیکه درآمدهای بیش از  IRTخود را گزارش دهید ،کانتی ممکن است مزایای شما را کاهش دهد یا متوقف کند.
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برای مثال :درصورتیکه  IRTشما  $900است و درآمد شما  $800است نیازی نیست تا دور بعد تعیین دوباره تغییرات را گزارش دهید.
درصورتیکه درآمد شما  $901یا بیشتر است ،باید طی  10روز به کانتی گزارش دهید .مزایای شما کم یا متوقف می شود .کانتی  10روز
پیش از تغییرات اطالعیه ای به شما می دهد .درصورتیکه مزایای شما کاهش یابد ،کانتی مبلغ جدید  IRTشما را نیز به اطالعتان می رساند.
قوانین گزارش اجباری
براساس گزارش سالیانه ،هرزمانیکه شخصی به منزل شما نقل مکان کند و یا از منزل شما خارج شود باید گزارش بدهید .قوانین گزارش سالیانه
می گوید شما باید تغییرات نیم-سال زیر را به صورت شفاهی یا کتبی ،طی  10روز از زمان تغییر گزارش کنید:
•
•
•
•
•

درآمد بیشتر از IRT؛
شخصی به منزل شما نقل مکان کند و یا از منزل شما خارج شود؛
تغییرات آدرس؛
وضعیت بزهکار فراری؛ یا
دادگاه متوجه شود که شخصی یکی از شرایط تعلیق مجازات یا آزادی مشروط را نقض کرده است.

قوانین گزارش داوطلبانه
براساس گزارش سالیانه تغییری در قوانین گزارش داوطلبانه  CalWORKsرخ نمی دهد .شما ممکن است هرگونه اطالعاتی (نظیر کاهش
درآمد) را به صورت داوطلبانه گزارش دهید که ممکن است کمک هزینه شما را افزایش دهد.
قوانین گزارش Welfare-To-Work
درصورتیکه از خدمات  Welfare-To-Workاستفاده می کنید ،باید به تحویل همه گزارش ها و گواهی های مورد نیاز کانتی ادامه بدهید .باید
مدارک الزم را تحویل بدهید تا خدماتی نظیر مراقبت از کودک ،حمل و نقل و وجوه مورد نیاز خرید کتاب را همچنان دریافت کنید.
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