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MGA PAGBABAGO SA BATAS NG ESTADO SA  NAPABAYAAN NA 
NAIPONG KINITA O EARNED INCOME DISREGARD SA CALWORKS 

Magpahanggang Hunyo 1, 2020, may mga bagong mga batas sa programa ng CalWORKs  na maaaring 
magbago sa iyong tulong sa salapi o cash aid. Kapag nakwenta ang ipinagkaloob sa iyo, ang halaga na 
iyong makukuha ay base sa laki ng iyong sambahayan ng anumang kita na meron ka.  Pinapayagan ka 
ng batas na ang ilang kita na maaaring hindi mabilang sa iyong cash aid  (napabayaang mga kita o 
income disregards). Binago ng bagong batas  ang Napabayaan na Naipong Kinita o Earned Income 
Disregard (EID). Ang mga pagbabago na ito ay nangangahulugan na ang iyong cash aid sa CalWORKs 
ay maaaring tumaas sa unang buwan ng iyong susunod na peryodikong pagbabayad. 
Sa ilang mga kaso, ang mga pagbabagong boluntaryo na iniulat ay maaaring magresulta sa pagtaas ng mga 
benepisyo sa isang programa, habang binabawasan ang mga benepisyo sa ibang programa. Halimbawa, ang 
pagtaas sa CalWORKs ay maaaring magresulta ng pagbabawas sa mga benepisyo ng CalFresh.
Ang bagong paraan sa pagkwenta ng cash aid sa CalWORKs ay magiging:

• Kung ang iyong pamilya ay kumukuha ng higit sa $500 sa isang buwan na Hindi Kinita Base
sa Kapansanan o Disability-Based Unearned Income (DBI), $500 lamang ang matatanggal.
(Ang DBI ay maaaring ang kapansanan sa Social Security, kabayaran sa manggagawa, mga
benepisyo sa kapansanan ng estado, atbp.) Ang DBI na mahigit sa $500 ay mababawas mula
sa iyong ipinagkaloob na halaga.

• Kung ang iyong pamilya ay kumukuha ng $500 o mas maliit pa na DBI  sa isang buwan, wala
sa DBI ay mabibilang kapag sinusuri ang iyong kabayaran sa cash aid.

• Kapag ikaw din ay nakaipon ng kita, anumang halaga na $500 na napabayaang DBI na
natitira, ay hindi mabibilang na kinita kapag ang iyong cash aid ay kwinenta.

• Dagdag dito, 50% ng anumang natitirang naipong kita ay hindi rin matatanggal.
• Ang natitira ay ang iyong netong kita na mabibilang. Ito ang halaga na magagamit  sa

pagsusuri sa ipinagkaloob sa iyo.
Sa ibaba ay isang halimbawa kung paano ang cash aid ay kasalukuyang kinikwenta sa isang  
Assistance Unit (AU)  na may maipong kita lamang.
Ang isang pamilya na may ina at dalawang anak ay may kabuuang naipong kita na $1200 bawat 
buwan. Ang pamilya ay naninirahan sa Rehiyon 1.
Ang halimbawang ito ay gumagamit ng 
kasalukuyang  $225 EID:

$1200 Kabuuang naipong kita
- 225 EID
$975 Subtotal

- 487.50 50 porsyento ng EID
$487 *Kabuuang mabibilang na kita

 $878 Pinakamataas na Tulong sa Kabayaran 
(Pamilya ng 3 sa Rehiyon 1)

- 487 Kabuuang Mabibilang na Kita
$391 Buwanang halaga na ipinagkaloob

Ito ang pareho sa halimbawa gamit ang mas 
mataas na  $500 EID:

$1200 Kabuuang naipong kita
- 500 EID
$700 Subtotal
- 350 50 porsyento ng EID
$350 Kabuuang mabibilang na kita

 $878 Pinakamataas na Tulong sa Kabayaran 
 (Pamilya ng  3 sa Rehiyon 1)

- 350 Kabuuang mabibilang na kita
$528 Monthly grant amount

* Ang kabuuang mabibilang na kita ay babaguhin sa buong halaga sa dolyar.
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Sa ibaba ay isang halimbawa kung paano kinikwenta ang cash aid sa isang  AU na may Kita Base sa 
Kapansanan o Disability-Based Income.

Ang pamilya na may ina at dalawang anak ay may kabuuang naipong kita na $1200 bawat buwan. 
Ang bawat bata ay makakakuha ng $200 na banepisyo sa kapansanan base sa kawalan ng 
kahilingan ng kapansanan ng magulang.

$400 Disability-Based Unearned Income (DBI)
- 500 EID

($-100) Hindo nagamit na napabayaang DBI  

$1200 Kabuuang naipong kita
- 100 Hindi nagamit na napabayaang DBI (mula sa itaas)

$1100 Subtotal
- 550 50 porsyento ng EID
$550 Kabuuang mabibilang na kita

$878 Pinakamataas na Tulong sa Kabayaran  (Pamilya ng 3 sa Rehiyon 1)
- 550 Kabuuang Naipong Kita 
$328 Buwanang halaga ng ipinagkaloob

Ang mga pagbabagong mga ito ay nalalapat din sa tumatanggap ng Refugee Cash Assistance, 
Entrant Cash Assistance, at Trafficking and Crime Victims Assistance (TCVAP cash assistance at 
TCVAP CalWORKs), dahil ang mga kabayaran sa cash aid sa ilalim ng mga programang ito ay base 
sa mga halaga ng CalWORKs.

Ikaw ay makakakuha ng Abiso ng Aksyon o Notice of Action (NOA) na nagpapakita kung paano 
nagawa ang pagtaas nitong ipinagkaloob. Kung ikaw rin ay kumukuha ng CalFresh, ikaw ay maaaring 
makakuha ng mas maliit na mga benepisyo ng CalFresh dahil sa pagtaas ng ipinagkaloob. Kung gayon, 
ikaw ay makakakuha ng hiwalay na abiso na nagpapalam sa iyo ng iyong bagong halaga sa CalFresh.
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