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MESSAGE: 

A partir de ________, o Condado passou a negar a 
sua solicitação para não incluir as seguintes 
crianças na quantia da assistência em dinheiro 
recebida pela sua família. As crianças serão 
incluídas na quantia da sua assistência em 
dinheiro se estiverem qualificadas para receber o 
CalWORKs.  

___________ 

Motivo: 

__________ não atende às regras porque: 

[ ] Não recebe pensão alimentícia superior à 
quantia da assistência em dinheiro que 
receberia ao fazer parte do Pagamento 
Máximo de Assistência da família. 

[ ] Não mora no mesmo domicílio do meio-irmão 
ou coirmão que se qualificou para o 
CalWORKs.    

[ ] Não é meio-irmão ou coirmão de uma criança 
qualificada para o CalWORKs no domicílio.    

[ ] As ordens judiciais de pensão alimentícia 
precisam indicar a quantia da pensão paga a 
cada criança. 

[ ] Você não apresentou os comprovantes 
solicitados e não nos pediu ajuda para obtê-
los. Pedimos o seguinte: 

_______________________________ 

[ ] Não é uma criança com menos de 19 anos 
que está frequentando a escola e concluirá o 
ensino médio antes do 19º aniversário e 
estaria qualificada para o CalWORKs.
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Se você solicitou que outras crianças não fossem 
incluídas na quantia da assistência em dinheiro 
recebida pela sua família e que não se enquadra 
nesta regra, você receberá um aviso separado 
sobre essas crianças.  
 
A quantia da sua assistência em dinheiro está 
calculada nesta página.  
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny the application (CW 52 request) when the parent/caretaker 
relative requests a child(ren) be removed from the AU’s MAP under SB 380 rules (Child 
Support) but the child(ren) do not qualify.  Specify the name of the child(ren) and the reason 
the child(ren) does not qualify to be removed from the MAP.  Add space(s) as needed to allow 
for the number of children’s names being denied and/or the proof that was not received.  Use 
NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has income for the correct budget.  
Calculate the AU’s MAP with the child(ren) being denied under SB 380 included in the MAP, if 
otherwise eligible. 
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