
  

  

 

 

   

 

   

 

State of California – Health and Human Services Agency California Department of Social Services 

PROGRAMA DA CALIFÓRNIA PARA OPORTUNIDADES DE TRABALHO E 
RESPONSABILIDADE COM AS CRIANÇAS (CALWORKS) — INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
SOBRE A ASSISTÊNCIA E ALGUNS CASOS APLICADOS SOMENTE A CRIANÇAS 

Mudaram as regras de pensão alimentícia para a sua família. Você está recebendo somente a assistência 
em dinheiro do CalWORKs pelas crianças. Aqui estão as mudanças que se aplicam ao seu caso: 

• Os seus direitos a pensão alimentícia não serão atribuídos pelo condado; no entanto, você 
e as crianças têm direito a benefícios por meio de um caso de pensão alimentícia atribuído  
à Agência de Pensão Alimentícia Local (LCSA — Local Child Support Agency); 

   

  

   

  

   

 

   

 

   

•  A quantia da sua assistência em dinheiro não mudará se você não quiser receber os serviços  
de pensão alimentícia da LCSA, incluindo a localização do progenitor sem guarda (NCP —  
non-custodial parent) dos seus filhos ou o estabelecimento da paternidade dos seus filhos; 

○ Lembre-se de que encontrar o progenitor sem guarda e estabelecer a paternidade ajudará 
você a coletar pensão alimentícia no futuro, se necessário, e 

○  No futuro, se você se qualificar a receber assistência em dinheiro pelos seus filhos, regras 
diferentes de pensão alimentícia poderão se aplicar ao seu caso. 

• Você poderá manter todo o dinheiro pago em pensão alimentícia que o progenitor sem guarda enviar 
ou que a LCSA coletar em seu nome. Você não precisa entregar essa quantia para o condado; 

• As pessoas recebem pensão alimentícia de várias maneiras. Algumas pessoas pedem para o 
condado cobrar a quantia e enviá-la pela LCSA, enquanto outras recebem diretamente do NCP. 

○ Se você já tiver um caso de pensão alimentícia em aberto com a LCSA, não precisa 
fazer mais nada para receber a pensão alimentícia coletada em seu nome. 

○ Independentemente de como receba a pensão alimentícia, mantenha um registro da quantia 
que recebe em pensão alimentícia e a data em que a recebeu. Precisará desse registro para 
informar ao condado a quantia que recebe em pensão alimentícia se as regras de informação 
de renda aplicadas ao seu caso exigirem o seguinte: 

• Se não tiver um caso de pensão alimentícia em aberto com a LCSA, você precisará 
solicitar os serviços de pensão alimentícia da LCSA para estabelecer a paternidade da  
criança, se necessário, e pedir que a pensão alimentícia coletada em seu nome seja 
encaminhada a você. O condado pode ajudar você com isso; 

• A pensão alimentícia coletada pela LCSA e enviada para você não vai mais compensar 
a assistência em dinheiro prestada à sua família, então o “relógio” de 60 meses do  
adulto inscrito no CalWORKs não vai mais desconsiderar os meses de assistência; 

•  Se você receber renda de pensão alimentícia para os filhos inscritos no CalWORKs, continuaremos  
contando os primeiros US$ 100 de cada mês, se você tiver um filho na unidade de assistência   
(AU — assistance unit), ou US$ 200 de cada mês, se você tiver mais de um filho na AU. O restante  
será considerado no cálculo da sua assistência do CalWORKs; 

• Se você também receber CalFresh, qualquer renda de pensão alimentícia que receber 
poderá ser usada para calcular a quantia dos seus benefícios do CalFresh. 

Em caso de dúvida, ligue para o condado assim que possível. 
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