
  

          

 

 

   

   

    

   
 

  

  

  

   

    

  

   

 

   

State of California – Health and Human Services Agency California Department of Social Services 

MAHALAGANG IMPORMASYON PARA SA SAFETY  NET AT ILANG MGA KASO NG 
ANAK-LAMANG  NA OPORTUNIDAD SA TRABAHO AT RESPONSIBILIDAD SA BATA NG  
CALIFORNIA (CALWORKS) 

Nagbago ang mga alituntunin ng Suporta sa bata para sa iyong pamilya. Ikaw ay nakakakuha ng tulong 
sa salapi ng CalWORKs para sa iyong (mga) anak. Narito ang mga pagbabago na nalalapat sa iyo: 

• Ang iyong Karapatan sa suporta sa bata ay hindi na maitatalaga sa county, ngunit may mga benepisyo 
para sa iyo at ang iyong (mga) bata sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaso sa suporta sa bata sa  
Local Child Support Agency (LCSA); 

• Ang halaga na ipingakaloob ay hindi mapapalitan kung hindi mo gusto ang mga serbisyo ng suporta sa 
bata ng LCSA, kasam ang paghanap ng walang kustodya na magulang ng iyong( mga) anak o pagtatag  
ng pagiging magulang para sa iyong (mga) bata; 

○ Dapat alam mo na ang paghanap sa walang kustodya na maglang at pagtatag ng pagiging magulang 
ay makakatulong sa iyo sa hinaharap sa pagkolekta ng suporta sa bata kung kailangan mo ito; at 

○ Sa hinaharap, kung ikaw ay naging karapat-dapat para sa tulong sa salapi ng iyong kaso sa (mga) 
anak, ibang alituntunin sa mga support sa bata ang maaaring mailapat. 

• Ikaw ay makakakuha ng lahat ng salaping suporta sa bata na ibinibigay ng walang kustodya na 
magulang sa iyo o kinokolekta ng LCSA para sa iyo. Hindi mo kailangan na ibigay  sa county ito; 

• Ang mga tao ay nakakakuha ng suporta sa bata sa maraming mga paraan. Ang ilan ay kinokolekta 
ng county at ipapadala sa ng LCSA sa kanila at ang ilan ay makukuha nang direkta mula sa NCP. 

○ Kung ikaw ay may bukas na kaso ng suporta sa bata sa LCSA, wala kang gagawin upang 
makakuha ng suporta sa bata na kinokoleta para sa iyo. 

○ Paano mo man nakukuha ang suporta sa bata, matyagan ang halaga ng suporta sa bata at petsa 
na nakuha ito. Kailangan mo na i-ulat ang salapi na suporta sa bata sa county kung kinakailangan  
ang mga alituntunin ng paguulat ng kita para sa kaso mo; 

• Kung wala kang bukas na kaso ng suporta sa bata sa LCSA, kailangan mo na mag-aplay para sa 
mga serbisyo ng suporta sa bata ng LCSA upang magkaroon ng pagiging magulang na maitatag   
para sa iyong anak kung kinakailangan, at upang magkaroon ang iyong anak ng suporta na 
nakolekta at maipadala sa iyo. Maaari kang tulungan ng county na gawin ito; 

• Ang Suporta sa Bata na nakolekta ng LCSA at ipapadala sa iyo ay hindi na muling babayaran ng tulong 
sa pagbayad sa iyong pamilya kaya ang mga adulto na ika-60 na buwan na orasan sa CalWORKs ay  
hindi na “gagalaw” ng tulong sa buwan; 

•  Kung ikaw ay nakakuha ng suporta sa bata na kita, para sa iyong (mga) anak sa CalWORKs, hindi natin  
bibilangin ang unang $100 ng bawat uwan kung kaw ay may isang bata na nasa assistance unit (AU)  
o $200 sa bawat buwan kung ikaw ay may higit sa dalawang anak na nasa AU. Ang lahat ay mabibiang  
laban sa iyong ipinagkaloob ng CalWORKs ; 

• Kung ikaw ay nakakakuha din ng CalFresh, anumang suporta sa bata na kita na iyong nakukuha ay 
maaaring gamitin sa pagtantiya sa halaga ng iyong benepisyo ng iyong CalFresh. 

Kung ikaw ay may anumang mga katanungan, pakitawagn ang county kaagad. 
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