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Правила програми CalWORKs щодо неврахування аліментів/правил прямої передачі змінились.
Старе правило:
Якщо Ви отримуєте CalWORKs для Вашої дитини і також отримуєте аліменти на неї, у більшості 
випадків Ви отримуєте до $50 зібраних аліментів, переданих Вам Вашою окружною Місцевою 
Агенцією Стягнення Аліментів (Local Child Support Agency [LCSA]), і та сума залишається 
поза увагою або не враховується, коли визначається Ваша відповідність правилам програми 
CalWORKs та підраховується сума виплати. Для деяких справ, в які включено лише дітей, повна 
сума аліментів передається родині і з них до $50 не враховується до того, як залишок суми 
зараховується як дохід. 
Родини CalWORKs, які отримують свої аліменти напряму від батька/матері, позбавлених прав 
опікуна (Non-custodial Parent [NCP]), отримують таке ж неврахування до того, як залишок 
зазвичай враховується як дохід.
Нові правила:
Починаючи з 1 січня 2022 року, або коли ці зміни може бути запрограмовано в окружну 
комп’ютерну систему, до того з них, що настане пізніше, нову суму аліментів буде передано 
напряму (надіслано Вам) і неврахування зросте до $100 для родини з однією дитиною в одиниці 
допомоги (assistance unit [AU]) і до $200 для родини, яка має двох або більше дітей в AU. Інші 
правила щодо неврахування аліментів не зміняться.
Зміни щодо відповідності вимогам «Можливість отримання аліментів замість 
грошової виплати» (SB 380):
Якщо Ви маєте зведену сестру/брата або сестру/брата дитини по одному з батьків, яку/якого не 
включено до Ваших готівкових виплат CalWORKs через те, що вони отримують аліменти, той 
варіант може змінитись. Вищі суми, які не враховуються, підвищать розмір аліментів, які Ваша 
дитина повинна отримувати щомісяця, щоб відповідати вимогам для виключення з готівкової 
допомоги Вашої AU.
Ви отримаєте Повідомлення про вчинення дій, в якому буде сказано, що Ваш/а зведений/а брат/
сестра або брат/сестра дитини по одному з батьків більше не буде відповідати вимогам для 
участі у «Можливість отримання аліментів замість грошових виплат» і коли їх буде знову додано 
до готівкових виплат Вашої AU. Ця зміна не може відбутися всередині періоду, крім тих випадків, 
коли Ви про неї попросите. Якщо Ваша дитина більше не відповідає вимогам для виключення 
її з суми готівкових виплат Вашої AU і Ви хотіли б знову додати її якнайшвидше, Ви повинні 
повідомити свій округ.
Зв’яжіться з працівником CalWORKs, відповідальним за визначення Вашої відповідності 
вимогам програми, якщо Ви маєте питання щодо змін у Вашій справі CalWORKs, правилах 
щодо неврахування або щодо того, як додати дитину назад до готівкової виплати Вашій 
AU. Зверніться до свого працівника зі стягнення аліментів, якщо Ви маєте питання 
стосовно своїх аліментів. Ви можете зателефонувати до своєї місцевої агенції зі стягнення 
аліментів за номером 1-866-901-3212. 

Зміни в програмі CalFresh:
Зміни у Вашій гоівковій допомозі можуть спричинити зміни у Вашій допомозі CalFresh.   
Ви отримаєте окреме повідомлення, якщо відбудуться зміни у Вашій допомозі CalFresh.
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