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Зміни, що стосуються людей, яких попередньо засуджено за 
пов’язаний із наркотиками кримінальний злочин
Станом на 1 квітня 2015 року люди, яких засуджено за вчинення тяжкого кримінального злочину, пов’язаного з 
наркотиками, зможуть отримувати допомогу за програмами CalWORKs і CalFresh.  Це означає, що люди, яким 
через судимість відмовили в пільгах або скасували їх, зможуть отримати навіть більше пільг.  Батьків таких осіб 
буде автоматично занесено до списку родин, які потребують допомоги, у рамках програми CalWORKs.  Якщо 
знадобиться додаткова інформація для присвоєння певній особі пільг, від імені Округу вам буде надіслано 
відповідне повідомлення.  
Якщо до списку родин, які потребують допомоги, не занесено нерідних батьків, це можна зробити. Для 
цього зв’яжіться з працівником Округу, щоб указати людей, яким потрібно присвоїти пільги (нерідні батьки; 
зареєстрований партнер, з яким особа проживає). 
Усі люди, які беруть участь у програмах CalWORKs і CalFresh, мають дотримуватися певних правил. Подібним 
чином особи, яких засуджено за пов’язаний із наркотиками кримінальний злочин і яких наразі звільнено 
умовно або які перебувають на випробному терміні, повинні дотримуватись умов щодо умовного звільнення чи 
перебування на випробному терміні, зокрема затверджених планів щодо лікування від наркотичної залежності 
(за наявності таких планів).
У березні вам буде надіслано Повідомлення про рішення, де буде зазначено нову суму грошової 
допомоги, яку ви отримуватимете від 1-го квітня.

Зміни у програмі CalFresh
Поява нового члена родини в сім’ї, яка бере участь у програмі CalFresh, зазвичай передбачає додаткову 
продовольчу допомогу.  Якщо для такої особи також передбачено пільги за програмою CalWORKs і грошову 
допомогу в рамках цієї програми збільшено, пільги за продовольчою програмою CalFresh може бути зменшено.  
У випадку змінення обсягу пільг за програмою CalFresh вам буде окремо надіслано відповідне 
повідомлення.

Welfare-to-Work
Якщо дорослий член родини бере участь у програмі CalWORKs, вимоги щодо умов праці може бути змінено 
для всіх членів родини.  Дорослі, які отримують допомогу, повинні працювати або займатися діяльністю, метою 
якої є працевлаштування. Деяких осіб може бути звільнено від дотримання вимог щодо умов праці.  Можливо, 
до програми Welfare-to-Work (WTW) доведеться долучитися особам, яких попередньо засуджено за пов’язаний 
із наркотиками кримінальний злочин і яких від 1 квітня 2015 року занесено до списку родин, які потребують 
допомоги.  Особи, яким необов’язково брати участь у програмі WTW, можуть долучитися до неї добровільно.
Програма WTW передбачає надання знань, проходження навчального курсу та розвиток навичок, необхідних 
для працевлаштування.  Від імені Округу також може бути надано допомогу щодо догляду за дитиною (зокрема, 
фінансова допомога). Також ви отримаєте кошти на проїзд та інші кошти, наприклад на спеціальне обладнання 
чи одяг, необхідні для працевлаштування чи виконання умов програми WTW. Для родин, фінансове становище 
яких критичне (наприклад, відсутність житла або проблеми в родині), передбачено спеціальні послуги в рамках 
програми CalWORKs.
Якщо ви берете участь у програмі WTW, але не виконуєте необхідне завдання, грошову допомогу для вас може 
бути знижено.  Від імені Округу вам буде надіслано додаткову інформацію стосовно вимог щодо умов праці в 
рамках програми CalWORKs.  Ви також отримаєте форму для надсилання запиту на звільнення від дотримання 
вимог програми WTW.

Догляд за дітьми
Дорослі, які отримують пільги за програмою CalWORKs, можуть також отримати допомогу щодо догляду за 
дітьми, але за умови, що ці дорослі працевлаштовані та займаються діяльністю, що не суперечить вимогам 
програми WTW.  Якщо ваша дитина наразі отримує допомогу, а ви щойно стали учасником програми CalWORKs, 
немає потреби змінювати постачальника послуг догляду за дитиною – особливо якщо цей постачальник 
погоджується приймати платежі в рамках програми CalWORKs, що передбачає надання допомоги з догляду за 
дитиною.  
Зв’яжіться з працівником Округу, щоб обговорити можливість отримання послуг із догляду за дітьми.

Допомога на дитину
Дорослі, які отримують пільги за програмою CalWORKs, повинні брати участь у зборі допомоги на дітей, яких 
визначено в програмі CalWORKs.  Зібрану суму, призначену для допомоги дітям, потрібно повернути Округу.  Це 
означає, що у випадку отримання послуг із надання допомоги на дитину максимальна сума грошової допомоги 
становитиме лише 50 $ на місяць.  Ця сума в розмірі 50 $ не вважатиметься підставою для змінення грошової 
допомоги, яку ви отримуєте.  Решту суми в рамках отримання допомоги на дитину буде використано для 
відшкодування отримуваної грошової допомоги.  
Якщо ви маєте запитання щодо змін, пов’язаних з отриманням допомоги на дитину, або у випадку, 
якщо через збір допомоги на дитину ваша родина може опинитись у скрутному становищі, зв’яжіться з 
працівником Округу.


