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Các quy định về bỏ qua/chuyển qua cấp dưỡng nuôi con trong CalWORKs đã thay đổi.

Quy Định Cũ:
Nếu quý vị đang nhận CalWORKs cho con mình và cũng nhận tiền cấp dưỡng nuôi con cho chúng, 
trong hầu hết các trường hợp, quý vị nhận được tối đa $50 trong số tiền cấp dưỡng nuôi con đã thu 
được và chuyển qua cho quý vị từ Cơ quan Cấp dưỡng Trẻ em Địa phương (Local Child Support 
Agency, LCSA) của quận hạt của quý vị và số tiền đó có bị bỏ qua hay không được tính khi xác định 
khả năng đủ điều kiện và số tiền trợ cấp CalWORKs của quý vị. Đối với một số trường hợp chỉ dành 
cho trẻ em, tất cả số tiền cấp dưỡng nuôi con được chuyển qua cho gia đình và tối đa là $50 sẽ 
được bỏ qua trước khi phần còn lại được tính là thu nhập.

Các gia đình CalWORKs nhận tiền cấp dưỡng trực tiếp từ Phụ Huynh Không Giám Hộ (Non-custodial 
Parent, NCP), nhận được cùng khoản bỏ qua trước khi phần còn lại thường được tính là thu nhập.

Quy Định Mới:
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 hoặc khi những thay đổi này có thể được lập trình trong hệ 
thống máy tính của quận, tùy theo điều kiện nào đến sau, số tiền cấp dưỡng nuôi con mới sẽ được 
chuyển qua (gửi cho quý vị) và được bỏ qua sẽ tăng lên đến $100 cho một gia đình có một trẻ em 
trong đơn vị hỗ trợ (assistance unit, AU) và tối đa $200 cho một gia đình có hai hoặc nhiều trẻ em 
trong AU. Các quy tắc khác về các khoản bỏ qua cấp dưỡng con sẽ không thay đổi.

Thay Đổi Đối Với Tùy Chọn Cấp Dưỡng Nuôi Con Thay Vì Cấp Tiền Mặt (SB 380):
Nếu quý vị có con riêng hoặc anh chị em cùng cha khác mẹ không được bao gồm trong khoản trợ 
cấp tiền mặt CalWORKs của quý vị vì chúng nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con, thì lựa chọn đó có 
thể thay đổi. Số tiền bất chấp tăng lên sẽ làm tăng số tiền cấp dưỡng mà con quý vị phải nhận hàng 
tháng để đủ điều kiện được loại trừ khỏi khoản trợ cấp tiền mặt của AU của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được Thông báo Hành động cho biết nếu đứa con cùng cha khác mẹ của mình sẽ 
không còn đủ điều kiện để tham gia Tùy chọn Cấp dưỡng Nuôi Con Thay vì Trợ cấp Tiền mặt và khi 
nào chúng sẽ được thêm trở lại vào khoản trợ cấp tiền mặt của AU của quý vị. Thay đổi này không 
thể xảy ra giữa kỳ trừ khi quý vị yêu cầu. Nếu con quý vị không còn đủ điều kiện để được loại trừ 
khỏi khoản trợ cấp tiền mặt của AU và quý vị muốn chúng được hoàn trả sớm hơn, quý vị cần phải 
thông báo cho quận của mình.

Hãy liên hệ với Nhân viên phụ trách về tính đủ điều kiện của CalWORKs nếu quý vị có thắc 
mắc về những thay đổi đối với trường hợp CalWORKs của mình, bỏ qua các quy tắc hoặc 
thêm một đứa trẻ trở lại trợ cấp tiền mặt của AU của quý vị. Hãy liên hệ với Nhân viên Phụ 
trách Cấp dưỡng Nuôi con của quý vị nếu có thắc mắc về việc cấp dưỡng cho con mình.  
Quý vị có thể liên hệ với cơ quan cấp dưỡng nuôi con tại địa phương theo số 1-866-901-3212.

Các Thay Đổi Trong Chương Trình CalFresh:
Những thay đổi đối với khoản hỗ trợ tiền mặt của quý vịcó thể thay đổi quyền lợi CalFresh của quý vị. 
Quý vị sẽ nhận được một thông báo riêng nếu quyền lợi CalFresh của quý vị thay đổi.
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