
.CalWORKs تغيير القواعد الخاصة بحالتك في برنامج كاليفورنيا لفرص العمل والمسؤولية تجاه األطفال
ُيرجى االطالع جيًدا على المعلومات التالية.

ستتغير حالتك في برنامج كاليفورنيا لفرص العمل والمسؤولية تجاه األطفال  CalWORKs اعتباًرا من ________ )التاريخ(، لتتحول من 
اإلبالغ السنوي إلى اإلبالغ شبه السنوي وذلك ألن حالتك تنطوي حالًيا على أحد البالغين المستحقين. بموجب ذلك سيتعين عليك تقديم التقارير مرتين 
بدًل من مرة واحدة. سيكون أحد هذه التقارير عبارة عن نموذج إعادة التحديد/ إعادة المصادقة )SAWS 2 PLUS( السنوي الخاص بك، وبعد 
مرور ستة أشهر على إكماله سنرسل إليك عبر البريد تقريًرا حول حالة الستحقاق نصف السنوي )SAR 7( وسيرد فيه موعد استحقاقه. ل يتعين 
عليك اإلبالغ عند انتقال شخص ما للعيش في منزلك أو للعيش خارجه وذلك حتى موعد استحقاق تقريرك )SAW 2 PLUS أو SAR 7( التالي. 
ستظل قواعد الحد األدنى لإلبالغ عن الدخل IRT كما هي سارية طبًقا لنظام اإلبالغ نصف السنوي؛ وعندما يزيد دخلك في التقرير عن الحد األدنى 

لإلبالغ عن الدخل، IRT فيمكن للمقاطعة حينئِذ خفض المزايا المخصصة إليك أو وقفها.

يشتمل هذا اإلخطار على تفاصيل متطلبات اإلبالغ نصف السنوي. اسأل الموظف المسؤول أو اتصل بالمقاطعة إذا كانت لديك أي استفسارات حول 
ما يجب اإلبالغ عنه وموعد اإلبالغ عنه.

.CalFresh سوف تتلقى إخطاًرا منفصالً حول أي تغييرات تطرأ على متطلبات اإلبالغ الخاص بك

قواعد اإلبالغ

طبقا لنظام اإلبالغ السنوي، كان يتعين عليك استيفاء نموذج إعادة تحديد الستحقاقات بصورة سنوية فقط. بينما وفًقا لنظام اإلبالغ نصف السنوي، 
فيتعين بجانب استكمال هذا النموذج تقديم نموذج )SAR 7( مرة واحدة سنوًيا )بعد 6 أشهر من تقديم نمو1ج إعادة التحديد(. هذا وسيتم إرسال

 SAR 7 إليك بالبريد.

كما هو الحال في نظام اإلبالغ السنوي سيتم إرسال خطاب بتحديد الموعد إليك عندما يحين وقت إعادة التحديد الخاص بك. إذا لم تتمكن من الحضور 
في الموعد المحدد فيجب عليك الحصول على موعد آخر قبل نهاية الشهر وإل فسيتم وقف اإلعانة الخاصة بك. 

مثال:  ستستلم خطاب تحديد الموعد من المقاطعة في 18 مارس ليخطرك أن موعد إعادة التحديد سيكون في 4 أبريل. فإذا لم تستطع الحضور ولم 
تحصل على موعد آخر حتى نهاية شهر أبريل فسيتم إلغاء اإلعانة الخاصة بك في 30 أبريل.
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)IRT( قواعد الحد األدنى لإلبالغ عن الدخل

سيظل مبلغ الدخل الذي يجب اإلبالغ عنه خالل 10 أيام كما هو وفًقا لقواعد اإلبالغ نصف السنوي. إذا كان إجمالي دخلك الشهري يتجاوز الحد 
األدنى لإلبالغ عن الدخل )IRT(، فيجب عليك إبالغ المقاطعة في غضون 10 أيام. يقصد "بإجمالي الدخل الشهري" جميع األموال التي تتحصل 
عليها.  سوف تخبرك المقاطعة بقيمة الحد األدنى لإلبالغ عن الدخل )IRT( الخاص بك، ووفًقا لنظام اإلبالغ نصف السنوي، يظل الحد األدنى 
لإلبالغ عن الدخل )IRT( معتمًدا على دخلك اإلجمالي وعدد األشخاص الذين ترعاهم. في حالة زيادة دخلك عن الحد األدنى )IRT( الذي يجب 

اإلبالغ عنه، فقد يتم خفض المنحة أو وقف اإلعانة المقدمة إليك. 

مثال:  إذا كان الحد األدنى الخاص بك لإلبالغ عن الدخل IRT 1000 $  ودخلك الخاص 800 $ فإنه ل يتعين عليك اإلبالغ عن هذا التغيير 
حتى موعد التقرير التالي )SAR 7 أو SAWS 2 PLUS(. أما إذا بلغ دخلك 1001$ أو أكثر فإنه يجب عليك إبالغ الموظف المسؤول عنه 

في غضون 10 أيام. إذا استمر دخلك عند هذا الحد، فسيتم إخطارك بخفض المزايا النقدية أو وقفها قبل اتخاذ هذا اإلجراء بعشرة أيام.  

قواعد اإلبالغ اإللزامية

تظل معظم قواعد اإلبالغ اإللزامية في CalWORKs الخاصة بالتقارير نصف السنوية كما هي في نظام اإلبالغ السنوي. تنص قواعد اإلبالغ 
نصف السنوي على أنه يجب عليك اإلبالغ عن حدوث التغييرات التالية، سواء شفهًيا أو كتابًة، وفي غضون 10 أيام من حدوث التغيير:

زيادة الدخل عن الحد األدنى الذي يجب اإلبالغ عنه )IRT(؛  •
تغيير العنوان؛  •

الهروب من تنفيذ أحكام قضائية  •
مخالفة شروط المراقبة أو إطالق السراح المشروط.  •

قواعد اإلبالغ االختيارية

لم تطرأ أي تغييرات على قواعد اإلبالغ الختيارية الخاصة ببرنامج CalWORKs السارية وفًقا لنظام اإلبالغ السنوي. يجوز لك اإلبالغ طوعًيا 
عن أي معلومة )مثل انخفاض الدخل أو انتقال شخص دون دخل إلى منزلك( والتي قد يترتب عليها زيادة مبلغ المنحة المقدمة إليك. إذا قمت باإلبالغ 

عن معلومات قد تكون سبًبا في خفض مبلغ المنحة فلن تقوم المقاطعة بخفض المساعدات حتى تقوم باإلبالغ عنها في التقرير اإللزامي التالي.

Welfare-To-Work قواعد اإلبالغ الخاصة ببرنامج

إذا كنت تتمتع بخدمات برنامج النتقال من المساعدات العامة إلى التوظيف )Welfare-to-Work(، فإنه ل يزال يتوجب عليك تقديم كافة التقارير 
واإلثباتات األخرى التي تطلبها المقاطعة. كما يجب عليك تقديم األسباب التي تبرر استمرار استحقاقك لهذه الخدمات مثل رعاية األطفال أو التنقالت 

أو مصاريف الكتب.
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