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.CalWORKs تم تغيير قواعد تجاهل/تمرير مخصصات إعالة الطفل من برنامج

القاعدة القديمة:

إذا كنت تحصل على مخصصات CalWORKs لطفلك وتحصل أيًضا على مخصصات إعالة الطفل من أجله، ففي معظم الحاالت تحصل على 
ما يصل إلى 50 دوالًرا من مخصصات إعالة الطفل التي تم جمعها لك من وكالة إعالة الطفل المحلية )LCSA( في مقاطعتك ويتم تجاهل هذا 

المبلغ أو ال يتم احتسابه عندما يتم تحديد أهليتك لبرنامج CalWORKs ومبلغ المنحة. بالنسبة لبعض الحاالت الخاصة باألطفال فقط، يتم تمرير 
كل مخصصات إعالة الطفل إلى األسرة، ويتم تجاهل ما يصل إلى 50 دوالًرا قبل احتساب الباقي كدخل.

 تحصل أسر CalWORKs التي تحصل على مخصصات إعالة الطفل مباشرةً من الوالد غير الحاضن )NCP( على 
نفس التجاهل قبل أن يتم احتساب الباقي كدخل.

القواعد الجديدة:

بدًءا من 1 يناير 2022، أو عند إمكانية برمجة هذه التغييرات في أنظمة كمبيوتر المقاطعة، أيهما أحدث، فإن مبلغ إعالة الطفل الجديد الذي سيتم 
تمريره )تم إرساله إليك( وتجاهله سيزداد إلى 100 دوالر لألسرة التي لديها طفل واحد في وحدة المعونة )AU( وما يصل إلى 200 دوالر 

ألسرة لديها طفالن أو أكثر في وحدة المعونة. لن تتغير القواعد األخرى حول حاالت تجاهل إعالة الطفل.

:)SB 380( التغييرات في إعالة الطفل بدًل من خيار األهلية للمنحة النقدية

إذا كان لديك طفل من غير شقيق من عائلة أخرى أو أخ غير شقيق لم يتم إدراجه في المنحة النقدية من برنامج CalWORKs ألنه يحصل على 
 مخصصات إعالة الطفل، فقد يتغير هذا الخيار. ستؤدي مبالغ التجاهل المتزايدة إلى 

 زيادة مبلغ إعالة الطفل الذي يجب أن يحصل عليه طفلك كل شهر ليكون مؤهاًل لإلقصاء من المنحة النقدية الخاصة 
بك من وحدة المعونة.

ستتلقى إشعاًرا بإجراء يخبرك إذا كان طفلك غير الشقيق من عائلة أخرى أو األخ غير الشقيق لن يكون مؤهاًل للمشاركة في إعالة الطفل بداًل من 
خيار المنحة النقدية ومتى تتم إضافتهما مرة أخرى إلى المنحة النقدية الخاصة بك من وحدة المعونة. ال يمكن أن يحدث هذا التغيير في منتصف 
الفترة ما لم تطلب ذلك. إذا لم يعد طفلك مؤهاًل لإلقصاء من مبلغ المنحة النقدية لوحدة المعونة وتريد إضافته في وقت أقرب، يجب عليك إخبار 

مقاطعتك.

اتصل بموظف األهلية ببرنامج CalWORKs إذا كانت لديك أسئلة حول التغييرات التي تم إجراؤها على حالة CalWORKs أو تجاهل 
 القواعد أو إضافة طفل إلى المنحة النقدية الخاصة بك في وحدة المنحة. اتصل بموظف 

 إعالة الطفل إذا كانت لديك أسئلة حول مخصصات إعالة طفلك. يمكنك التصال بوكالة إعالة الطفل المحلية على 
الرقم 1-866-901-3212.

:CalFresh التغييرات في برنامج

قد تؤدي التغييرات في معونتك النقدية إلى تغيير مخصصات برنامج CalFresh الخاصة بك. ستحصل على إشعار منفصل إذا تغيرت 
مخصصات برنامج CalFresh الخاصة بك.
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