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MESSAGE: 

-ի դրությամբ, վարչաշրջանը 
Ձեր կանխիկ դրամական աջակցությունը  
$   -ից փոխում է $0.00-ի։ 

Ահա թե ինչու. 

Այս ծանուցման մեջ նշված ամսական 
դրամական աջակցության գումարը $10.00-ից 
պակաս է։ 

Մենք չենք կարող վճարել $10.00-ից պակաս գումար։ 

Ամիսներն, երբ մենք աջակցություն չենք 
վճարում, չեն հաշվարկվում Ձեր 48-ամսյա 
ժամանակային սահմանափակման դիմաց, 
եթե՝ 

• Մենք գերավճար ենք հավաքագրում, կամ
• Դուք իրավունակ եք $10-ից պակասի 

համար, տուգանքի պատճառով, կամ
• Դուք ստանում եք չկրկնվող 

հատուկ կարիքի վճար։

Աջակցության ժամանակի վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկությունների համար կապվել 
վարչաշրջանի հետ։

Դուք դեռ կարող եք այլ CalWORKs ծրագրեր և 
ծառայությունների ստանալ, եթե իրավունակ 
եք, ներառյալ՝ 

• Welfare to Work; 
• Երեխայի նպաստ; 
• Փոխադրման աջակցող ծառայություններ՝ 

աշխատանքի, դպրոց, 
վերապատրաստման կամ հաստատված 
գործողություններին գնալու համար;

• Հետվճար աշխատանքի կամ դպրոցի 
հետ կապված ծախսերի համար; և

• Անօթևանի աջակցություն

Վերոնշյալ ծրագրերի կամ ծառայությունների 
վերաբերյալ մանրամասների համար կապվեք 
վարչաշրջանի հետ։. 

Չնայած Դուք կանխիկ դրամական աջակցություն չեք 
ստանա, Դուք դեռևս CalWORKs ծրագրում եք և պետք 
է շարունակեք հաշվետվություններ ուղարկել 
վարչաշրջանի կողմից նշված ամսաթվին, և Դուք 
պետք է դա անեք Ձեր Medi-Cal-ը պահպանելու 
համար։ Դուք միշտ կարող եք կապվել վարչաշրջանի 
հետ, եթե փոփոխություններ տեղի ունենան՝ 
իմանալու, թե արդյոք կարող եք կանխիկ դրամական 
օգնություն ստանալ։
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INSTRUCTIONS: Use to reduce the grant to zero when another change in the case reduces the grant 
to less than $10. This message will always be used with another, which explains the change in the 
monthly grant. 

This message replaces M44-315A dated 05-01-87 


