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Alterações para pessoas anteriormente condenadas por crime de drogas:
A partir de 1 de abril de 2015, os programas CalWORKs e CalFresh permitirão que pessoas com condenação por crime 
de drogas recebam os benefícios.  Isso quer dizer que pessoas cujos benefícios foram negados ou perdidos por causa 
de uma condenação podem receber mais benefícios.  Os pais serão automaticamente adicionados à Unidade de Auxílio 
(AU [Assistance Unit]) do CalWORKs.  O município lhe informará se forem necessárias mais informações para dar con-
tinuidade aos benefícios para essa pessoa.
Padrastos que são opcionais e ainda não fazem parte da sua AU também pode ser adicionados, mas é necessário entrar 
em contato com o município se desejar benefícios para padrastos ou companheiro doméstico registrado. 
Assim como todas as outras pessoas que adquirem o CalWORKs e o CalFresh, pessoas condenadas por crime de dro-
gas que estão em liberdade condicional ou provação devem seguir as regras da sua condição penal, incluindo planos 
aprovados de tratamento contra drogas, se isso fizer parte da liberdade condicional ou provação da pessoa.
Você receberá uma Notificação de Ação em março apresentando a quantia dos novos benefícios a partir de 1 de abril.

Alterações do CalFresh:
Adicionar uma pessoa do lar ao CalFresh geralmente proporciona mais benefícios alimentares.  Se a pessoa também foi 
adicionada ao CalWORKs, e o auxílio financeiro aumentar, os benefícios do CalFresh podem diminuir.  Você receberá 
uma notificação separada se os benefícios do CalFresh forem alterados.

Welfare-to-Work:
Adicionar um adulto ao CalWORKs pode alterar os requisitos de trabalho para a família.  Adultos em auxílio devem tra-
balhar ou executar atividades que podem levar a trabalho. Algumas pessoas podem ser dispensadas (liberadas) dos 
requisitos de trabalho.  Pessoas que anteriormente foram condenadas por crime de drogas adicionadas ao seu AU a 
partir de 1 de abril de 2015 podem precisar participar do programa de assistência social para o trabalho (WTW [Welfare-
to-Work]).  Pessoas que não precisarem participar do WTW podem se voluntariar.
O programa WTW pode proporcionar educação, treinamento e habilidades de trabalho para ajudar você a encontrar tra-
balho.  O município também ajudará a conseguir e pagar por serviços de creche. Você também obtém transporte e outros 
custos, como ferramentas especiais ou roupas, que precisar para obter um trabalho ou participar do programa WTW. Se 
a sua família estiver em crise, como privação de habitação ou problemas de família, o CalWORKs também pode fornecer 
serviços especiais.
Se for exigido que você faça o WTW, e você não fizer as tarefas exigidas, sua ajuda financeira pode ser reduzida.  O 
município enviará mais informações sobre os requisitos de trabalho do CalWORKs.  Também será enviado um formulário 
para solicitar isenção dos requisitos do WTW.

Serviços de creche:
Os adultos que recebem benefícios do CalWORKs podem obter serviços de creche se estiverem trabalhando ou exe-
cutando uma atividade aprovada do WTW.  Se o seu filho está obtendo serviços de creche atualmente e você começou a 
receber o CalWORKs, não é necessário mudar de prestador de serviços de creche, principalmente se o prestador aceitar 
pagamentos de serviços de creche do CalWORKs.  
Entre em contato com o município para discutir a disponibilidade das opções de serviços de creche aos quais 
você pode ter direito.

Pensão alimentícia:
Adultos que adquirem o CalWORKs devem cooperar com a coleta de pensão alimentícia para crianças no CalWORKs.  A 
pensão alimentícia coletada deve ser paga de volta ao município.  Isso quer dizer que, se o seu caso se refere a serviços 
de pensão alimentícia, você obterá um máximo de $50 por mês para esse benefício.  Esses $50 não contarão contra o 
seu auxílio.  O restante da sua pensão alimentícia é usado para pagar novamente seu auxílio financeiro.  
Entre em contato com o município se tiver dúvidas sobre as alterações na pensão alimentícia ou se sua família 
estiver em risco caso a pensão alimentícia for coletada.


