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اطالعات مهم
شرایط جدید گزارشات  CalWORKsو CalFresh
بخشداری پرونده شما را از گزارش سه ماهه به گزارش ساالنه تغییر برای CalWORKsها :مقدار درآمدی که باید ظرف مدت  10روز
می دهد.در زیر چند نمونه از تغییرات که از  1اکتبر 2012 ،اعمال گزارش می دادید تغییر یافت IRT .براساس درآمد کل و تعداد خانوار
شده است آورده شده است.
در خانواده شما است.قبل از آن ،ما ممکن است اگر درآمد کل شما بیش
از  IRTمزایای شما را متوقف کنیمبراساس قوانین جدید ،هنگامی که
قوانین گزارش
گزارش درآمدی شما بیش از  IRTتان باشد ،بخشداری ممکن است
قبل از آن ،شما یک  QR 7را هر سه ماه یکبار تحویل می دادید.
مزایای شما را کم یا متوقف می کنند.
از  1اوکتبر  ،2012تنها الزم است تعیین دوباره/تمدید مجوز
دارید
ساالنه ( )RD/RCرا تکمیل کنید .اگر شما درآمد کسب شده
برای مثال :اگر اگر  IRTشما  900دالر و درآمد شما  800دالر
و از مزایای  CalFreshاستفاده می کنید ،بنابراین هر  6ماه
است ،تا گزارش بعدی  RD/RCالزم نیست تغییر را گزارش دهید.
یکبار یک  RCدارید.
اگر درآمد شما  901دالر یا بیشتر است ،شما باید این موضوع را
ظرف مدت  10روز به مددکاراجتماعی خود گزارش دهید.مزایای
درست همانند گزارش سه ماهه ،هنگامی که زمان  RD/RCشما فرا شما کم یا متوقف می شوند .اگر مزایای شما کم شد ،بخشداری یک
رسید یک نامه قرار مالقات در صندوق پستی خود دریافت می کنید.
 IRTجدید به شما می دهد.
اگر شما قرار مالقات  RD/RCخود را از دست دادید و برای جبران
آن تا آخر ماه کاری نکردید ،کمک های شما متوقف می شوند.
برای  :CalFreshقبل از آن ،شما  IRTنداشتید .از تاریخ  1اکتبر
 ،2012شما باید هر زمانی که منبع درآمدتان تغییر یافت ،هر زمانی
برای مثال :در  18مارس  ،2013شما یک نامه قرار مالقات از
که درآمد کل ماهانه شما شروع یا پایان یافت ،هر زمانی که درآمد
شما
بخشداری دریافت می کنید که در آن قید شده که قرار RD/RC
کسب شده شما به بیشتر از  100دالر تغییر یافت یا هر زمان که
در  4آوریل  2013است.اگر قرار مالقاتتان را از دست دادید و برای درآمد کسب نشده شما به بیشتر از  50دالر تغییر داده شد ظرف
جبران آن تا آخر ماه کاری نکردید ،پرونده شما متوقف خواهد شد.
مدت  10روز گزارش دهید.
قوانین گزارش امور خیریه
با وجود اینکه دیگر الزم نیست یک  QR 7ارائه دهید ،اما هنوز
هم ممکن است مجبور به ارائه گزارش های دیگر به بخشداری
شوید.برای مثال :اگر شما سر کار هستید و ساعت کاری خود را به
بخشداری گزارش می دهید ،در صورتیکه بخشداری از شما بخواهد،
باید این کار را ادامه دهید.
تغییرات اعمال شده به آستانه گزارش های درآمد قوانین ()IRT
( )IRTمقدار درآمد کلی ماهانه است که شما باید ظرف مدت  10روز
گزارش دهید .منظور از "درآمد کل ماهانه" این است هر پولی که
اعضای خانواده بدست می آورند .بخشداری مقدار  IRTتان و زمانی
که  IRTتغییر می یابد را کتبا به شما اطالع می دهد.

قوانین گزارش اجباری
برای  ،CalWORKsقوانین گزارش اجباری همان گزارش سه
ماهه هستند ،با یک تغییر :شما باید ظرف مدت ده روز هر زمان که
فردی به خانواده اضافه یا کم شد گزارش دهید.
برای  ،CalFreshعالوه بر شرایط اولیه گزارش درآمد ،باید هر
زمانی که جابجا شدید ،در اجاره بها یا هزینه وسایل تغییری ایجاد
شد(تنها در صورت جابجایی) ،هر تغییری در مقدار حکم نفقه فرزند
از دادگاه یا هر زمانی که فردی به خانواده شما اضافه یا کم شد،
ظرف مدت  10روز گزارش دهید.
قوانین گزارش داوطلبانه همانند.
گزارش های داوطلبانه ممکن است مزایای شما را افزایش دهد.
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