California Department of Social Services

State of California – Health and Human Services Agency

إشعار باتخاذ إجراء

مقاطعة

(يتبع)
ُ

مبلغ المدفوعات الزائدة المستحق
(في حالة المدفوعات الزائدة في الفترة من  1أكتوبر
 2013إلى  31مايو )2020

تاريخ اإلشعار_________________________ :
اسم الملف_________________________ :
رقم الملف_________________________ :
اسم مسؤول الملف_________________________ :
رقم مسؤول الملف_________________________ :

شهر وسنة المدفوعات الزائدة
القسم أ .الدخل المحتسب ،شهر ____________________________
 .1إجمالي الدخل من عمل للحساب الخاص

دوالر

 .2نفقات خاصة بالعمل للحساب الخاص:
أ.
		

 %40من الدخل القياسي

-

أو
ب .الفعلي

-

 .3صافي الدخل من عمل للحساب الخاص

=

 .4إجمالي الدخل غير المكتسب على أساس اإلعاقة (( )DBIمجموعة أفراد
األسرة المؤهلين للمعونة  +مجموعة أفراد األسرة غير المؤهلين للمعونة)

دوالر

 .5مبلغ  225دوالر من الدخل على أساس اإلعاقة متغاضى عنه (إذا كان رقم 4
أكثر من  225دوالر)

-

 .6الدخل غير ال ُمعفى وغير المكتسب على أساس اإلعاقة

=

أو
 .7دخل على أساس اإلعاقة متغاضى عنه وغير مستخدم

=

 .8صافي الدخل من عمل للحساب الخاص (الوارد أعاله)

+

 .9إجمالي دخل آخر مكتسب

+

 .10مبلغ  225دوالر غير ُمستخدم (من رقم )7

-

 .11المجموع الفرعي

=

 .12نسبة  %50من الدخل ال ُمكتسب المتغاضى عنه

-

 .13المجموع الفرعي

=

 .14الدخل غير ال ُمعفى وغير المكتسب على أساس اإلعاقة
(من رقم )6

+

 .15المجموع الفرعي

=

	.16دخل آخر غير ُمعفى (مجموعة أفراد األسرة المؤهلين للمعونة  +مجموعة أفراد
األسرة غير المؤهلين للمعونة)

+

صافي الدخل المحتسب

=
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القسم ب .معونتك النقدية ،شهر ____________________________
 .1المعونة القصوى لعدد _________ أشخاص (مجموعة أفراد األسرة
المؤهلين للمعونة  +مجموعة أفراد األسرة غير المؤهلين للمعونة)
 .2ذوي االحتياجات الخاصة (مجموعة أفراد األسرة المؤهلين للمعونة +
مجموعة أفراد األسرة غير المؤهلين للمعونة)

دوالر
+

 .3صافي الدخل المحتسب من القسم أ

-

 .4المجموع الفرعي

=

 .5المعونة القصوى لعدد ______ أشخاص (فقط مجموعة أفراد األسرة
المؤهلين للمعونة) (باستثناء األفراد في منحة األسرة القصوى ( )MFGأو
األشخاص المعاقبين)

دوالر

 .6ذوي االحتياجات الخاصة (فقط مجموعة أفراد األسرة المؤهلين للمعونة)

+

 .7المجموع الفرعي للمعونة القصوى

=

 .8المجموع الفرعي لمعونة شهر كامل
(أقل مبلغ في السطر  4أو )7

=

 .9تقسيم السطر  8بالتناسب مع جزء من الشهر

=

 .10التسويات :نسبة  %25غرامة (غرامات) إعالة الطفل

-

		

غرامات أخرى

-

		

مدفوعات زائدة

-

		

غرامات Cal-Learn

-

		

منحة مدرسة ( 100دوالر أو  500دوالر)

+

 .11مبلغ المعونة النقدية الشهري
(السطر  8أو  9الخاضع للتسوية)

دوالر

 .12مدفوعات زائدة

		

المعونة النقدية المدفوعة لك

		

مبلغ المعونة النقدية الصحيح مع التسويات

دوالر
المجموع الفرعي =

 .13المعونة النقدية المدفوعة لك

		

دوالر

مبالغ اإلعالة المحصلة من أجلك

المجموع الفرعي =

 .14مبلغ المدفوعات الزائدة عن كل شهر
(أقل من المجموع الفرعي  12أو )13

=

إجمالي المدفوعات الزائدة (جميع األشهر) ____________$
القواعد :تُطبق هذه القواعد ،ويمكنك االطالع عليها في مكتب الرعاية الخاص بك :دليل
السياسات واإلجراءات ،القسم  ،44-352مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم
( 1041الفصل  ،47النظام األساسي لعام .)2012
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جلسة الوالية :إذا كنت تعتقد أن هذا اإلجراء
خاطئ ،يمكنك طلب جلسة .تجد في صفحة رقم 3
طريقة تقديم الطلب.
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