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MESSAGE: 

، ستُجري المقاطعة تغييًرا على قيمة ____________ اعتباراً من
 0.00دوالر إلى ___________  المعونة النقدية الخاصة بك، من

دوالر.

وفيما يلي بيان األسباب: 

إن مبلغ المعونة النقدية الشهري المدرج في هذا اإلشعار أقل من  
دوالر. 10.00

دوالر. 10.00ال يمكننا تقديم معونة بمبلغ أقل من 

ال يتم احتساب األشهر التي ال نقدّم فيها المعونة من مهلتك  
شهًرا، إال إذا:  48 بـالزمنية المحددة 

كنا نقوم بتحصيل مدفوعات زائدة، أو •
دوالر بسبب غرامة، أو  10كنت مؤهًًل لمبلغ أقل من  •
كنت تتلقّى مدفوعات ذوي االحتياجات الخاصة   •

غير المتكررة. 

اتصل بالمقاطعة إذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل أكثر عن  
وقت تقديم المعونة.

يمكنك االستمرار في الحصول على برامج وخدمات 
CalWORKs  :األخرى في حال كنت مؤهًًل، بما في ذلك

، Welfare to Workبرنامج  •
رعاية األطفال،  •
الخدمات المساندة للتنقّل ألغراض الذهاب إلى العمل أو   •

المدرسة أو التدريب أو األنشطة المعتمدة، 
المتعلقة بالعمل والمدرسة، وأن يتم تعويضك عن التكاليف  •
معونة التشّرد •

اتصل بالمقاطعة لمعرفة تفاصيل محددة حول البرامج أو  
الخدمات المذكورة أعًله.

بالرغم من أنك لن تتلقّى مدفوعات المعونة النقدية، إال أنك تظل  
ويجب عليك إرسال تقاريرك  CalWORKsمشارًكا في برنامج 

بحلول تواريخ االستحقاق التي تخبرك بها المقاطعة، ويجب عليك  
. كما يمكنك  Medi-Calالقيام بذلك لكي تظل مستفيدًا من برنامج 

االتصال بالمقاطعة على الدوام في حال طرأ أي تغيير لترى إذا ما 
كان بإمكانك تلقّي مدفوعات المعونة النقدية.
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INSTRUCTIONS: Use to reduce the grant to zero when another change in the case reduces the grant 
to less than $10. This message will always be used with another, which explains the change in the 
monthly grant. 

This message replaces M44-315A dated 05-01-87 


