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التغيريات الخاصة باألشخاص املدانني بحكم سابق بجناية املخدرات:

اعتبا ًرا من  1من أبريل  ،2015سيتيح برنامجا  CalWORKsو CalFreshلألفراد الذين سبق إدانتهم بجناية مخدرات الحصول عىل الفوائد .ويعني ذلك أن األشخاص الذين تم استبعادهم
من الحصول عىل فوائد أو خرسوها بسبب أحكام سابقة قد يحصلون عىل مزيد من الفوائد .سيُضاف اآلباء إىل وحدة املساعدة ( )AUيف برنامج  CalWORKsتلقائيًا .ستعلمك املقاطعة يف حال
احتاجت إىل املزيد من املعلومات ملعالجة بيانات هذا الشخص من أجل الحصول عىل الفوائد.
ميكن أيضً ا إضافة زوج األم/زوجة األب (كانت إضافتهام اختيارية يف السابق) أو مل يكونا جز ًءا من وحدة املساعدة الخاصة بك من قبل ،لكنك ستحتاج إىل االتصال باملقاطعة إذا أردت الحصول عىل فوائد
من أجل زوج األم/زوجة األب أو من أجل الرشيك املحيل املسجل.
متا ًما كجميع األشخاص اآلخرين الذين يحصلون عىل برنامجي  CalWORKsو ،CalFreshيجب عىل األشخاص املدانني بأحكام سابقة بجناية املخدرات ،والذين يتمتعون بإطالق رساح مرشوط أو
تحت املراقبة أن يتبعوا قواعد إطالق الرساح املرشوط أو املراقبة ،مبا يف ذلك برامج العالج بالعقاقري املعتمدة إذا كانت جز ًءا من إطالق الرساح املرشوط أو املراقبة للشخص.
ستحصل عىل إخطار باإلجراء يف شهر مارس يوضح لك مبلغ الفائدة الجديدة بد ًءا من األول من أبريل.

التغيريات التي طرأت عىل برنامج :CalFresh

إضافة شخص إىل أرسة  CalFreshمتنحك املزيد من الفوائد الغذائية بشكل عام .إذا متت إضافة الشخص إىل  CalWORKsأيضً ا ،وارتفعت املعونة املالية ،فقد تنخفض فوائد برنامج .CalFresh
ستحصل عىل إخطار منفصل إذا طرأت تغيريات عىل فوائد .CalFresh

 Welfare-to-Workالتشجيع عىل العمل:

قد تؤدي إضافة شخص بالغ إىل برنامج  CalWORKsإىل تغيري متطلبات العمل من أجل العائلة .يجب أن يعمل البالغون الذين يحصلون عىل الدعم أو يقومون بأنشطة قد تؤدي إىل الحصول عىل
عمل .ميكن إعفاء (استثناء) بعض األشخاص من متطلبات العمل .األشخاص املدانون بأحكام سابقة بجناية املخدرات والذين متت إضافتهم إىل وحدة املساعدة الخاصة بك بد ًءا من  1من أبريل ،2015
قد يُطلب منهم االشرتاك يف برنامج التشجيع عىل العمل ( .)WTWميكن لألفراد غري امللزمني بربنامج “التشجيع عىل العمل”  WTWالتطوع فيه.

يوفر لك برنامج  WTWالتعليم ،والتدريب ،واملهارات الوظيفية ملساعدتك يف العثور عىل وظيفة .ستساعدك املقاطعة أيضً ا يف التنظيم لرعاية الطفل وتوفري نفقاته .ستحصل أيضً ا عىل وسيلة مواصالت
رشد أو املشاكل العائلية ،فقد يتمكن برنامج �Cal
ونفقتات أخرى كاألدوات أو املالبس الخاصة؛ لذا يتعني عليك الحصول عىل وظيفة أو االشرتاك بربنامج  .WTWإذا كانت عائلتك تعاين من أزمة كالت ّ
 WORKsأيضً ا من منحك خدمات خاصة.
إذا طُلب منك تنفيذ متطلبات برنامج  ،WTWومل تقم مبا تم تكليفك به ،فقد يتم خفض معونتك املالية .سرتسل املقاطعة إليك املزيد من املعلومات حول متطلبات عمل برنامج  .CalWORKsكام
سرتسل إليك أيضً ا منوذ ًجا لطلب اإلعفاء من متطلبات برنامج .WTW

رعاية الطفل:

ميكن أن يحصل البالغون الذين يستفيدون من برنامج  CalWORKsعىل خدمات رعاية الطفل إذا كانوا يعملون أو يقومون بنشاط معتمد تابع لربنامج التشجيع عىل العمل ( .)WTWإذا كان
طفلك يتمتع حال ًيا برعاية الطفل وبدأت أنت يف الحصول عىل برنامج  ،CalWORKsفال يتعني تغيري موفري رعاية الطفل خاص ًة إذا كان املوفر يقبل الدفع لرعاية الطفل التابع لربنامج
اتصل باملقاطعة ملناقشة مدى توفر خيارات رعاية الطفل التي قد تحق لك.

دعم الطفل:

يجب أن يتعاون األشخاص البالغون الذين يحصلون عىل برنامج  CalWORKsمع جمع دعم الطفل من أجل األطفال يف برنامج  .CalWORKsيجب ر ّد ما تم جمعه لدعم الطفل إىل املقاطعة
مرة أخرى .ويعني ذلك أنه عند إحالة قضيتك إىل خدمات دعم الطفل ،ستحصل فقط عىل  50دوال ًرا شهريًا كحد أقىص لدعم الطفل .لن يتم احتساب مبلغ الـ  50دوال ًرا مقابل إعانتك .س ُيستخدَم ما
تبقى من دعم الطفل الخاص بك لسداد معونتك املالية.
اتصل باملقاطعة إذا كانت لديك استفسارات حول التغيريات التي تطرأ عىل دعم الطفل الخاص بك أو عام إذا كانت عائلتك عرضة للمخاطرة عند جمع دعم الطفل.
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