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Mudaram as regras de desconsideração/transferência da pensão alimentícia.
Regra antiga:
Se estiver recebendo CalWORKs pelos seus filhos e também recebe pensão alimentícia por eles, na 
maioria dos casos você recebe até US$ 50 de pensão alimentícia coletada e transferida para você pela 
Agência de Pensão Alimentícia Local (LCSA — Local Child Support Agency) do seu condado, então 
essa quantia é desconsiderada ou não contada na sua qualificação para o CalWORKs e no cálculo da 
quantia da assistência. Em alguns casos envolvendo somente a criança, toda a pensão alimentícia é 
transferida para a família e até US$ 50 é desconsiderado antes do restante ser contado como renda.
As famílias assistidas pelo CalWORKs que recebem pensão alimentícia diretamente de um 
Progenitor sem Guarda (NCP — Non-custodial Parent)

Regra nova:
A partir de 1º de janeiro de 2022, ou quando estas mudanças forem programadas nos sistemas de 
informática do condado, seja qual for a data mais recente, a nova quantia de pensão alimentícia que 
será repassada (transferida para você) e desconsiderada aumentará para US$ 100 para uma família 
com uma criança na unidade de assistência (AU — assistance unit) e até US$ 200 para uma família 
com duas ou mais crianças na AU. As demais regras sobre desconsideração de pensão alimentícia 
não sofrerão mudanças.

Mudança na qualificação para a opção “pensão alimentícia em vez de assistência  
em dinheiro” (SB 380):
Se você tiver um meio-irmão ou coirmão que não foi incluído na assistência em dinheiro do 
CalWORKs porque a criança recebe pensão alimentícia, a opção poderá mudar. As quantias maiores 
de desconsideração aumentarão a quantia da pensão alimentícia que a criança deverá receber a 
cada mês para se qualificar para a exclusão da assistência em dinheiro da sua AU.
Você receberá um aviso de medida indicando se a criança que é meio-irmão ou coirmão não se 
qualificará mais para participar da opção “pensão alimentícia em vez de assistência em dinheiro” 
e quando a criança será adicionada novamente à assistência em dinheiro paga à sua AU. Essa 
mudança só poderá ocorrer no período intermediário mediante solicitação. Se a criança não se 
qualificar mais para a exclusão da quantia de assistência em dinheiro da sua AU e você quiser incluí-
la mais cedo, precisará avisar o seu condado.
Entre em contato com o assistente social de qualificação se tiver alguma pergunta sobre 
as mudanças no seu caso do CalWORKs, as regras de desconsideração e como incluir 
novamente uma criança na assistência em dinheiro recebida pela sua AU. Entre em contato 
com o assistente social encarregado da sua pensão alimentícia se tiver alguma pergunta 
sobre pensões alimentícias. Entre em contato com a agência local de pensão alimentícia pelo 
número 1-866-901-3212.

Mudanças no CalFresh:
As mudanças à sua assistência em dinheiro poderão alterar os seus benefícios do CalFresh.  
Você receberá um aviso separado se os seus benefícios do CalFresh mudarem.


	MUDANÇAS NO PROGRAMA DA CALIFÓRNIA PARA OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RESPONSABILIDADE COM AS CRIANÇAS (CALWORKs) — REGRAS DE DESCONSIDERAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
	Regra antiga:
	Regra nova:
	Mudança na qualificação para a opção “pensão alimentícia em vez de assistência 
	Mudanças no CalFresh:


	Heading 9: 


