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تغییرات برای افرادی که دارای سابقه قبلی محکومیت بخاطر جرائم جنائی در ارتباط با مواد مخدر هستند:

از  1آوریل  ،2015برنامه های  CalWORKsو  CalFreshبه افرادی که دارای محکومیت بخاطر جرائم جنائی در زمینه مواد مخدر هستند امکان دریافت مزایا را
می دهند .این بدان معنی است که افرادی که به دلیل محکومیت ،مزایا به آنها تعلق نگرفته و یا مزایائی را از دست داده اند شاید بتوانند مزایای بیشتری دریافت نمایند.
والدین بطور خودکار به واحد کمک رسانی ( CalWORKs (AUاضافه خواهند شد .کانتی در صورت نیاز به اطالعات بیشتر برای رسیدگی به پرونده این شخص
جهت مزایا به شما اطالع خواهد داد.
پدر خوانده ها و مادر خوانده ها نیز که اختیاری بوده و قبالً جزو  AUشما نبوده اند می توانند اضافه شوند ،اما اگر برای یک پدر خوانده یا مادر خوانده یا شریک زندگی
ثبت شده خود درخواست مزایا دارید باید با کانتی تماس بگیرید.
درست مانند سایر افرادی که  CalWORKsو  CalFreshدریافت می کنند ،افرادی که دارای محکومیت بخاطر جرائم جنائی در زمینه مواد مخدر هستند و
دوره آزادی مشروط و یا دوره تعلیق مجازات خود را می گذرانند باید تمام قوانین و مقررات آزادی مشروط یا تعلیق مجازات خود را رعایت کنند ،شامل برنامه های تأیید
شده درمان مواد در صورتی که جزو شرایط آزادی مشروط یا تعلیق مجازات آنها باشد.
شما در ماه مارس یک اعالمیه اقدامات دریافت خواهید که مقدار مزایای جدید شما را از ابتدای  1آوریل نشان می دهد.

تغییرات :CalFresh

اضافه کردن یک نفر به خانوار  CalFreshمعموالً باعث افزایش مزایای مواد غذائی شما می شود .اگر شخص به  CalWORKsنیز اضافه شود ،و کمک هزینه
نقدی افزایش یابد ،امکان دارد مزایای  CalFreshکاهش یابد .اگر مزایای  CalFreshشما تغییر کند اعالمیه جداگانه ای دریافت خواهید کرد.

:Welfare-to-Work
اضافه کردن یک شخص بزرگسال به  CalWORKsممکن است الزامات کار را برای خانواده تغییر دهد .بزرگساالنی که کمک دریافت می کنند باید مشغول به کار
شده یا در فعالیت هائی شرکت نمایند که منتهی به کار می شوند .برخی افراد ممکن است از شرط الزام کار معاف (مستثنی) شوند .افرادی دارای محکومیت قبلی بخاطر
جرائم جنائی در زمینه مواد مخدر که از ابتدای  1آوریل  2015به  AUشما اضافه می شوند ممکن است ملزم به شرکت در برنامه )Welfare-to-Work (WTW
باشند .افرادی که ملزم به شرکت در  WTWنیستند می توانند داوطلبانه در آن شرکت نمایند.
برنامه  WTWمی تواند آموزش ،کارآموزی و مهارت های شغلی مفیدی را در جهت پیدا کردن کار در اختیار شما بگذارد .کانتی نیز در فراهم کردن امکانات مراقبت
از کودکان و پرداخت هزینه آن به شما کمک خواهد کرد .همچنین برای رفت و آمد و سایر مخارج ،مانند ابزارهای ویژه و یا پوشاک که برای رفتن به کار یا شرکت
در برنامه  WTWبه آنها نیاز دارید ،کمک دریافت خواهید کرد .اگر خانواده شما با وضعیت های بحرانی ،از قبیل بی خانمانی یا مشکالت خانوادگی روبرو است،
 CalWORKsشاید بتواند خدمات ویژه ای در اختیار شما بگذارد.
اگر ملزم به شرکت در برنامه  WTWهستید ،و تکالیف تعیین شده را انجام نداده باشید ،امکان دارد کمک هزینه نقدی شما کاهش یابد .کانتی اطالعات بیشتری درباره
الزامات کار  CalWORKsبرای شما ارسال خواهد کرد .آنها همچنین یک فرم برای درخواست معافیت از الزامات  WTWبرای شما خواهند فرستاد.

مراقبت از کودکان:
بزرگساالنی که مزایای  CalWORKsدریافت می کنند در صورتی که مشغول به کار بوده یا به فعالیت های مورد تأیید  WTWبپردازند ممکن است بتوانند خدمات
مراقبت از کودکان دریافت کنند .اگر فرزند شما در حال حاضر از خدمات مراقبت از کودکان بهره می برد و شما شروع به دریافت  CalWORKsمی کنید ،الزم
نیست ارائه کنندگان خدمات مراقبت از کودکان را عوض کنید ،بخصوص اگر ارائه کننده شما پرداخت های  CalWORKsبرای مراقبت از کودکان را بپذیرد.
برای صحبت درباره وجود گزینه های مراقبت از کودکان که صالحیت بهره مندی از آنها را دارید با کانتی تماس بگیرید.

پشتیبانی کودکان:
بزرگساالنی که  CalWORKsدریافت می کنند باید با تمهیدات وصول مبالغ پشتیبانی کودکان برای کودکانی که در  CalWORKsهستند همکاری نمایند .مبالغ
پشتیبانی کودکان وصول شده باید به کانتی پس داده شوند .این بدان معنی است که وقتی پرونده شما به خدمات پشتیبانی کودکان ارجاع داده شد ،شما فقط حداکثر $50
در ماه برای پشتیبانی کودکان دریافت خواهید کرد .این  $50جزو کمک هزینه شما محسوب نخواهد شد .بقیه مبلغ پشتیبانی کودکان شما برای بازپرداخت کمک هزینه
نقدی شما استفاده خواهد شد.
اگر سؤالی درباره تغییرات پشتیبانی کودکان خود دارید یا در صورتی که وصول مبالغ پشتیبانی کودکان ،خانواده شما را در مخاطره قرار می دهد با کانتی تماس بگیرید.
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