STATE OF CALIFORNIA − HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

إشعار بقرب انتهاء (WELFARE-TO-WORK (WTW
24-MONTH TIME CLOCK

التاريخ
المقاطعة
اسم الحالة
رقم الحالة

رقم تعريف آخر

اسم الموظف

رقم هاتف الموظف

(

)

هل لديك أسئلة؟ يمكنك طرحها على الموظف.
الشعار معلومات حول .WTW 24-MONTH TIME CLOCK
يقدم هذا إ

______________________________________________،
______________ ،قررت المقاطعة أنك،
اعتبارا من
ً
(التاريخ)
(اسم المشارك)
شهرا
لديك إجمالي
__________________من الشهور المتبقية من  .WTW 24-Month Time Clockوبمجرد استنفادك لجميع المدة البالغة ً 24
(عدد الشهور)
من  ،WTW 24-Month Time Clock 24سيتعين عيك االلتزام بمتطلبات مختلفة لمواصلة تلقي المساعدات والخدمات ما لم يتم إعفاءك من برنامج WTW
أو التأهل لتمديد ضمن .WTW 24-Month Time Clock
الجمالي من الساعات
بد ًءا من الشهر رقم  25يتعين عليك االلتزام بمعايير  CalWORKsالفيدرالية .بموجب هذه المتطلبات ،سيتعين عليك المشاركة بنفس العدد إ
كل أسبوع ،كما يتعين عليك االلتزام بمتطلبات الساعات أ
الساسية .يوضح المخطط التالي متطلبات المشاركة لتلبية معايير  CalWORKsالفيدرالية ،بما في ذلك
أ
أ
أ
إجمالي عدد ساعات المشاركة أ
السبوعية وعدد الساعات السبوعية في النشطة الساسية.
الجمالي لساعات المشاركة
العدد إ
المطلوبة كل أسبوع

عدد الساعات المطلوبة في
النشطة أ
أ
الساسية لكل أسبوع

عدد البالغين في العائلة
(وحدة المساعدة)
20
20
بالغ أعزب لديه طفل عمره أقل من  6سنوات
20
30
بالغ أعزب ليس لديه أطفال أقل من  6سنوات
30
35
أسر تضم والدين
أ
أ
أ
حدا معي ًنا
تتضمن النشطة الساسية التي يمكنك المشاركة فيها التعليم والتوظيف وخبرة العمل والبحث عن وظيفة وخدمة المجتمع .تتسم بعض النشطة بأن لها ً
أ
أ
أ
بشأن المدة حتى يتم احتسابها ضمن النشاطة الساسية ،بما في ذلك النشطة المتعلقة بالبحث عن وظيفة واالستعداد للعمل .ومن الممكن أن يتم احتساب التعليم
شهرا.
المهني والتدريب أنشطة أساسية إذا لم تكن قد استنفدت حد ً 12

بعد استنفاد كل ما لديك من  ،WTW 24-Month Time Clockمع عدم االلتزام بالعدد المطلوب من ساعات المشاركة في نشاط أساسي مسموح به ،يتم تخفيض
العانات النقدية بحذف هذا الجزء من المنحة.
إ
يمكنك التواصل مع الموظف على الفور إذا كنت:
•	بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول متطلبات المشاركة الخاصة بمعايير  CalWORKsالفيدرالية التي يتعين عليك االلتزام بها فور
شهرا من .WTW 24-Month Time Clock
استنفادك مدة ً 24
أ
• 	ترغب آ
الن في تغيير خطة  WTWوذلك لتلبية معايير  CalWORKsالفيدرالية .وهذا من شأنه المحافظة على الشهر المتبقية من
•
•

•

•

.WTW 24-Month Time Clock

بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول أ
الشهر التي استنفدتها.
ٍ
تعتقد أن هناك أشهر ما كان ينبغي احتسابها ضمن .WTW 24-Month Time Clock
العفاءات من المشاركة في . WTW
مزيد من المعلومات حول إ
	تعتقد أنه ينبغي إعفائك من المشاركة في  WTWولم تطلب إعفا ًء ،أو تحتاج إلى ٍ
العفاء المرفقة بعد توقيعها وتدوين التاريخ عليها إلى الموظف المسؤول عن حالتك.
كما يمكنك إرسال استمارة طلب إ
مزيد من المعلومات حول كيفية طلب تمديد لفترة .WTW 24-Month Time Clock
تحتاج إلى ٍ

الشعار .كما يحق لك طلب عقد جلسة استماع .توضح استمارة "حقوق جلسة االستماع"
يمكنك التواصل مع الموظف إذا كنت تعتقد بوجود خطأ في هذا إ
على الخلف من هذه الصفحة كيف يمكنك طلب عقد جلسة استماع.
WTW 43 (ARABIC) (9/14) REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED

:´Éª°S á°ù∏L ó≤Y Ö∏£d

´Éª°S á°ù∏L ó≤©d ∂bƒ≤M

•
•

äGAGôLGE øe …GC ≈∏Y ≥aGƒJ ºd GPGE ´Éª°S á°ù∏L ó≤Y Ö∏£J ¿GC »a ≥ëdG ∂d
ó©H Éeƒj 90 `dG Ióe äGCóH .´Éª°S á°ù∏L ó≤Y Ö∏£d §≤a Éeƒj 90 ∂jód .»àfhÉµdG
∂jód ¿Éc GPGE .ójôÑdÉH ∂d ¬dÉ°SQGE hGC QÉ©°T’EG Gòg ∂FÉ£YÉEH »àfhÉµdG âeÉb ¿GC
ób ,Ékeƒj 90 ∫ÓN ´Éª°S á°ù∏L ó≤©d ∂Ñ∏W ºjó≤J øe ∂æµªJ Ωó©d kGó«L ÉkÑÑ°S
óYƒe ójóëJ øµªj ób kGó«L ÉkÑÑ°S âeób GPGE .Gòg øY kÉªZQ ∂Ñ∏W ºjó≤J ∂d ìÉàj
.´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤©d

.áëØ°üdG √òg á∏ªµàH ºb
,øÑ∏W GPGE .∂JÓé°S »a É¡H ®ÉØàMÓd áëØ°üdG √òg ô¡Xh ¬Lh øY áî°ùf πªYG
.áëØ°üdG √òg øY áî°ùf πª©H ∂æY ∫ƒÄ°ùªdG ∞XƒªdG Ωƒ≤«°S
:≈dGE áëØ°üdG √òg òN hGC π°SQGC

•

hGC
øjòdG ™ª°ùdGh ßØ∏dG AÉØ©°†d hGC ۱-۸۰۰-۹٥۲-٥۲٥۳ :»fÉéªdG ºbôdÉH π°üJG •
.۱-۰۰۸-۹٥۲-۸۳٤۹ ºbôdÉH ∫É°üJ’G º¡æµªj ,»°üædG ∞JÉ¡dG ¿ƒ∏ª©à°ùj
hGC ´Éª°ùdG á°ù∏éd áÑ°ùædÉH ∂bƒ≤M ≈∏Y ´ÓW’EG Ö∏W ∂æµªj :IóYÉ°ùªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
≈∏Y π°üëJ ób .√ÓYGC áLQóªdG á«fÉéªdG áj’ƒdG ΩÉbQGC ≈∏Y á«fƒfÉ≤dG IófÉ°ùª∏d ádÉM’EG
.¢TÉ©fE’G ¥ƒ≤M ≥jôa hGC »∏ëªdG »fƒfÉ≤dG ÖàµªdG øe á«fÉée á«fƒfÉb IóYÉ°ùe
¢üî°T …GC hGC ≥jó°U QÉ°†MGE ∂æµªj ,∑OôØªH ´Éª°ùdG á°ù∏éd ÜÉgòdG ójôJ ’ âæc GPGE
.∂©e ôNGB

´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y Ö∏W
`````````````````````````````````````` »àfhÉµd ¢TÉ©f’EG IQGOGE πÑb øe AGôLGE ÖÑ°ùH ´Éª°S á°ù∏L ó≤Y ójQGC
:á«dÉàdG »JÉfÉYÉEHl ≥∏©àj
Medi-Cal
CalFresh
á«dÉe áfÉYGE
___________________________________(√ÉfOGC ôcPGC) ∂dP ÒZ

hGC Medi-Cal á«dÉe áfÉY’E áÑ°ùædÉH AGôLGE PÉîJG πÑb ´Éª°S á°ù∏L ó≤Y âÑ∏W GPGE
:πØW ájÉYQ hGC CalFresh
.´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤©d QÉ¶àf’G Iôàa ∫ÓN »g Ée ≈∏Y Medi-Cal hGC á«dÉªdG ∂àfÉYGE ≈≤Ñà°S •
.´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤©d QÉ¶àf’G Iôàa ∫ÓN »g Ée ≈∏Y πØW ájÉYQ äÉeóN ôªà°ùJ ób •
AÉ¡àfG ≈dGE hGC ´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y ≈àM »g Ée ≈∏Y CalFresh øe ∂JÉbÉ≤ëà°SG ≈≤Ñà°S •
.’hGC AÉL Éª¡jGC ,≥jó°üàdG Ióe
»aÉ°VGE ≠∏Ñe …ÉCH Éæd Éæjóe ¿ƒµJ ±ƒ°S ,≥M ≈∏Y ÉæfÉCH ´Éª°ùdG á°ù∏L QGôb ¿Éc GPGE
πØW ájÉYQ äÉeóN hGC CalFresh äÉbÉ≤ëà°SG øe hGC …ó≤f
ô°TG ,´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y πÑb ∂©aÉæe ±É≤jGE hGC ¢†«ØîJ Éæe Ö∏£J »µd .É¡«∏Y â∏°üM
.√ÉfOGC
CalFresh á«dÉªdG áfÉYGE
:±É≤jGE hGC ¢†«ØîJ ≈Lôj ,º©f
πØW ájÉYQ

ÖÑ°ùdG »∏j Éª«a

:´Éª°ùdG á°ù∏L QGô≤d ∑QÉ¶àfG Iôàa ∫ÓN

______________________________________________________

: πª©∏d ¢TÉ©f’EG øe

______________________________________________________

.äÉWÉ°ûædG »a ∑Gôà°T’G ≈∏Y ÉªZôe ô«Z âfGC

______________________________________________________

πÑb »àfhÉµdG πÑb øe É¡«∏Y ≥aGƒe äÉWÉ°ûæd hGC πª©∏d πØW ájÉYQ äÉeóN äÉ©aO º∏à°ùJ ób
.QÉ©°T’EG Gòg Qhó°U

_________________________________________

.áëØ°U ∞°VGCh Éæg ô°TGC ,»aÉ°VGE ∫Ééªd âéàMG GPGE
Öjôb hGC ≥jó°üd Rƒéj ’) .áØ∏µJ …GC »∏«ªëJ ¿hóH ºLôàªH áj’ƒdG »fOhõJ ¿GC ójQGC
: .(´Éª°ùdG á°ù∏L ∫ÓN ∂d ºLôàj ¿GC
_______________________________________

äÉ©aódG øe ójõªdG ≈∏Y π°üëJ ød ,∞bƒàJ ±ƒ°S iôN’CG IófÉ°ùªdG ∂JÉeóN ¿ÉCH ∑Éæª∏YGC GPGE
.∂JÉWÉ°ûf ≈dGE âÑgP GPGE ≈àM

.É¡aÉ≤jGE hGC Égô««¨J hGC ¬«dGE ™aÉæªdG ºjó≤J ¢†aQ …òdG ¢üî°ûdG º°SG
∞JÉ¡dG ºbQ

IO’ƒdG ïjQÉJ
´QÉ°ûdG ¿GƒæY

…ójôÑdG õeôdG

áj’ƒdG

™«bƒàdG

∞JÉ¡dG ºbQ

êPƒªædG Gòg á∏ªµàH ΩÉb …òdG ¢üî°ûdG º°SG

Gò¡d ÊPGC íæeGC.√òg ´Éª°ùdG á°ù∏L ‘ √ÉfOGC ¬ª°SG OQGƒdG ¢üî°ûdG »æ∏ãÁ ¿GC ójQGC
≥jó°U ¢üî°ûdG Gòg ¿ƒµj ¿GB øµÁ) .´ÉªàL’G ‘ »∏«ãªàd hGC »JÓé°S á©LGôŸ ¢üî°ûdG
(.∂d áªLÎdG ™«£à°ùj ’ ¬æµd Öjôb hGC
º°S’G
¿Gƒæ©dG
…ójôÑdG õeôdG

áj’ƒdG

»àfhÉµdG ∂æe âÑ∏W …òdG •É°ûæ∏d ÜÉgòdG ∂«∏Y ,IófÉ°ùªdG äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
.¬«dGE ÜÉgòdG
á°ù∏L QGô≤d ∑QÉ¶àfG AÉæKGC »àfhÉµdG ∂d ¬©aóJ …òdG IófÉ°ùªdG äÉeóN ≠∏Ñe ¿Éc GPGE
.•É°ûæ∏d ÜÉgòdG øY ∞bƒàdG ∂æµªj ,áªgÉ°ùªdG ∂d í«à«d »aÉc ô«Z ´Éª°ùdG

áæjóªdG

•
•

:Cal-Learn

áæjóªdG

ïjQÉàdG

∞JÉ¡dG ºbQ

≠∏Ñª∏d É≤ah É¡©aO ºà«°S ,iôN’CG IófÉ°ùªdG ∂JÉeóN øY ™aóf ±ƒ°S ÉæfÉCH ∑Éæª∏YGC GPGE
.QÉ©°T’EG Gòg »a ÉgÉfôcP »àdG á≤jô£dGh

»g »àé¡dh »à¨d

ô«aƒJ ™«£à°ùf ’ ÉæfÉCH ∑Éæª∏YGC GPGE Cal-Learn èeÉfôH »a ∑Gôà°T’G ∂d ≥ëj ’ •
.∂d áeóîdG
.¬«∏Y ≥aGƒe •É°ûf πHÉ≤e §≤a IófÉ°ùªdG Cal-Learn èeÉfôH äÉeóN øY ™aóf ±ƒ°S •
iôNGC äÉeƒ∏©e
∞bƒj ób QÉ©°T’EG Gòg »a QƒcòªdG AGôL’EG :á¡LƒªdG ájÉYô∏d Medi-Cal èeÉfôH AÉ°†YGC
∂æ«eÉCJ èeÉfôH AÉ°†YGC äÉeóîH ∫É°üJ’G ójQä ób .á¡LƒªdG á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∂dƒ°üM
.á∏Ä°SGC …GC ∂jód ¿Éc GPGE »ë°üdG
π«°üëJ »a óYÉ°ùJ ±ƒ°S á«∏ëªdG ∫ÉØW’CG IófÉ°ùe ádÉch :á«ÑW IófÉ°ùe hGC /h πØW IófÉ°ùe
,∂d IófÉ°ùªdG π«°üëàH Ωƒ≤J âfÉc GPGE .á«dÉe áfÉYGE ≈∏Y π°üëJ øµJ ºd GPGE ≈àM IófÉ°ùªdG
π°üëªdG IófÉ°ùªdG ≠∏Ñe ∂d π°SôJ ±ƒ°S .∞bƒàdÉH É«£N É¡æe âÑ∏W GPGE ’GE ∂dP π°UGƒJ ±ƒ°S
.»àfhÉµ∏d É¡H øjóªdGh É¡∏«°üëJ ºJ »àdG á≤ëà°ùªdG ≠dÉÑªdÉH ßØàëà°S ÉªfGE É«dÉM
.É¡Ñ∏£J ÉeóæY äÉeƒ∏©ªdÉH ¢TÉ©f’EG Öàµe ∑Ohõj ±ƒ°S :»∏FÉ©dG §«£îàdG
™HÉàdG ´Éª°ùdG á°ù∏L ´ôa Ωƒ≤j ±ƒ°S ,´Éª°S á°ù∏L ó≤Y âÑ∏W GPGE :´Éª°ùdG á°ù∏L ∞∏e
∫ƒ°üëdGh ´Éª°ùdG á°ù∏L ó≤Y πÑb ∞∏ªdG Gòg á©LGôe »a ≥ëdG ∂d .∞∏e ô«°†ëàH áj’ƒ∏d
.πb’CG ≈∏Y á°ù∏édG ó≤Y øe ø«eƒj πÑb ∂à«°†b øY ¿hóªdG »àfhÉµdG ∞bƒe øY áî°ùf ≈∏Y
á«fÉ°ùf’EG äÉeóîdGh áë°üdG IQGRhh ¢TÉ©f’EG IQGOGE ≈dGE ∂Ø∏e AÉ£YÉEH áj’ƒdG Ωƒ≤J ób

.(W&I Code Sections 10850 and 10950) .á«µjôe’CG áYGQõdGh
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