
  " منحة الوالية الذهبية " نص الهاتف للحصول على دفعة 

كنت من  ت األجتماعية في كاليفورنيا. أذا الخدما من دائرة مرحباُ, هذه مكالمة آلية •

تم  دوالر  600, فربما تكون قد رأيت دفعة أضافية بقيمة CalWORKs مستلمي برنامج 

الخاصة بك أو في حسابك المصرفي. هذه الدفعة لمرة واحدة  EBTأيداعها في بطاقة 

. قد يستغرق األمر لغاية  CalWORKsللمؤهلين لبرنامج  " منحة الوالية الذهبية "وهي 

 نهاية شهر نيسان حتى تصبح األموال متوفرة في حسابك.

بالبريد  عن طريق صك, فسوف تتلقى هذه الدفعة النقدية الشهرية  تستلم معونتك كنت أذا  •

 بحلول نهاية نيسان. 

. كما انها ال تخضع لألستقطاع الضريبي  " منحة الوالية الذهبية"سداد أعادة ال يستوجب  •

أو على أهليتك في الحصول على برامج المساعدة   CalFreshولن تؤثر على منفعة الـ 

 العامة األخرى. 

ومن هو   " ذهبيةمنحة الوالية ال" بأمكانك الحصول على المزيد من المعلومات حول  •

. مرة أخرى,  GSG@dss.ca.govبريد الكتروني الى ال مؤهل عن طريق 

GSG@dss.ca.gov . 

 . "CalWORKs Golden State Grant"أو أبحث على األنترنت بأستخدام مصطلح   •

رسالة من دائرة الخدمات االجتماعية في كاليفورنيا. ألعادة  شكرأ لك لألستماع لهذه ال •

 االستماع لهذه الرسالة أضغط على # أوأغلق الهاتف ألنهاء هذه المكالمة. 
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 المراسلة عبر البريد األلكتروني لدفعة منحة الوالية الذهبية 

دوالر من   600يحصلون على مبلغ  CalWORKs: األشخاص المؤهلين لبرنامج الموضوع

 ! "منحة الوالية الذهبية" 

من دائرة الخدمات األجتماعية في كاليفورنيا بخصوص ملفك   هذه الرسالة االلكترونية أنت تتلقى 

 . CalWORKsفي برنامج الـ

الخاصة بك أو في   EBTدوالر تم أيداعها في بطاقة  600تكون قد رأيت دفعة أضافية بقيمة قد 

للمؤهلين لبرنامج   " منحة الوالية الذهبية"لمصرفي. هذه الدفعة لمرة واحدة وهي حسابك ا

CalWORKs  قد يستغرق األمر لغاية نهاية شهر نيسان حتى تصبح األموال متوفرة في .

 حسابك. 

ك, فسوف تتلقى هذه الدفعة بصندوق  تستلم معونتك النقدية الشهرية عن طريق صكنت أذا 

 ان. بحلول نهاية نيس البريد 

ليست دخالً  السداد. كما انها أعادة التستلزم  " منحة الوالية الذهبية"باألضافة الى ذلك, فان 

 ً هليتك في الحصول على  أو أ CalFreshلن تؤثر على منفعة الـ لألستقطاع الضريبي و خاضعا

 مساعدات عامة أخرى.  

الألشخاص المؤهلين  الذهبية" ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول "منحة الوالية 

 أو زيارة موقعنا األلكتروني على:   ألستالمها من خالل الرد على هذا البريد األلكتروني

-grant-state-programs/golden-https://cdss.ca.gov/inforesources/cdss

.resources-program/public 

 click here.أضغط هنا  , األجتماعية في كاليفورنياأليقاف تلقي الرسائل من دائرة الخدمات 

 أخلص التحايا, 

 دائرة الرعاية األجتماعية في كاليفورنيا 
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 GSG@dss.ca.govة الرد التلقائي لـ  لغ

لن   لكتم مراقبة صندوق البريد هذا ، لذ >الرجاء عدم الرد على هذا البريد اإللكتروني. ال ت 

 تتلقى رًدا<

 مرحبا, 

شكراُ على أسئلتك حول برنامج "منحة الوالية الذهبية". ان دفعة "منحة الوالية الذهبية" هي  

.  CalWORKs$ لكل شخص مؤهل من برنامج 600عبارة عن دفعة تلقائية لمرة واحدة بقيمة 

أدناه أو  على , يرجى األطالع  (FAQs)للمزيد من المعلومات حول األهلية واألسئلة المتداولة  

 زيارة موقعنا األلكتروني على

 .program-grant-state-programs/golden-https://cdss.ca.gov/inforesources/cdss 

 العربية اضغط هنا للمزيد من المعلومات حول منحة الوالية الذهبية باللغة 

 للمزيد من المعلومات حول منحة الوالية الذهبية باللغة األرمنية اضغط هنا 

 للمزيد من المعلومات حول منحة الوالية الذهبية باللغة الفيتنامية اضغط هنا 

 للمزيد من المعلومات حول منحة الوالية الذهبية باللغة الفارسية اضغط هنا 

 ة الوالية الذهبية باللغة األسبانية اضغط هنا للمزيد من المعلومات حول منح

 أألهلية 

مؤهلين لتلقي دفعة المرة   2021آذار   27في   CalWORKsالفعالة في برنامج   الحاالت 

 )وحدة المساعدة(.  CalWORKsفي برنامج   $ لكل حالة 600دة. هناك دفعة بقيمة الواح

أو   SSI/SSPللحصول على مزيد من المعلومات حول "منحة الوالية الذهبية" لمستلمي الـ 

 , يرجى زيارة: CAPIمستلمي 

 SSI/SSP (ca.gov) برامج الـ •

 برنامج المساعدة المالية للمهاجرين  •

 

 ؟ (FAQs)األسئلة المتداولة 

 س: متى سأستلم دفعة "منحة الوالية الذهبية"؟ 

 . 2021آذار  27 في  CalWORKsالدفعة كل حالة فعالة في برنامج الـج: ستستلم 

https://cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/golden-state-grant-program


أو حسابك المصرفي حتى أواخر شهر نيسان. ستظهر دفعة   EBTقد التظهر الدفعة في بطاقة الـ

"منحة الوالية الذهبية" كأيداع مختلف عن المعونة النقدية الشهرية العادية الخاصة بك. تأكد من  

 التحقق من رصيد حسابك. 

 ا تستلم صك, الرجاء التحقق من بريدك بأنتظام, فقد ال يصل الصك حتى نهاية شهر نيسان.  أذ 

 س: كيف سأستلم دفعة "منحة الوالية الذهبية"؟ 

الشهرية,   CalWORKsج: سوف يتم إصدار الدفعات بذات الطريقة التي يتم إصدار مدفوعات 

 النسبة لمعظم العمالء. أو األيداع المباشرب EBTسيتم ذلك عن من خالل بطاقة الـ

بعد تاريخ أصدار دفعة "منحة الوالية    CalWORKsس: ماذا يحدث إذا بدأت منافع برنامج الـ

 الذهبية"؟ 

. مستلموا  2021آذار  27فاعلين في تاريخ   CalWORKsج: يجب أن يكون متلقوا برنامج الـ

ر يعتبرون غير مؤهلين  أذا 27الذين انضموا الى البرنامج بعد تاريخ   CalWORKsبرنامج الـ

 ولن يتلقوا الدفعة. 

 ؟ CalWORKs$ للمرة الواحدة هي لكل شخص تلقى مساعدة من برنامج 600س: هل دفعة الـ

)وحدة   CalWORKsبرنامج الـمرة الواحدة هي لكل حالة مشتركة في $ لل600ج: كال, دفعة الـ

المساعدة(, وليس لكل شخص. ولكن قد تتلقى العائالت مدفوعات أضافية من " منحة الوالية  

االشخاص المؤهلين والمتلقين لبرنامج دخل الضمان التكميلي  الذهبية" أذا كانوا يعيشون مع 

(SSI( و برنامج المساعدة المالية للمهاجرين )CAPI .) 

$ من "منحة الوالية الذهبية" و دفعة 600ة الـس: هل يمكنني الحصول على كال من دفع

 "؟  الوالية الذهبية التحفيزية "

 تلقى أيًضا: قد و  CalWORKs: نعم ، إذا كان المستلم المؤهل هو أحد مستلمي ج:  

( في إقرار ضريبة الدخل لعام  CalEITCائتمان ضريبي على الدخل المكتسب في كاليفورنيا )

 أو 2020

$ أو أقل, بأمكان هذه األسرة أستالم  75000وحقق دخل   ITINقدم أقرار ضريبي باستخدام رقم  

 كلتا الدفعتين. 

تستند مبالغ المدفوعات الخاصة بدفعة التحفيز الى عدة عوامل. أستخدم الجدول أدناه لمعرفة  

ه باألضافة الى دفعة  المقدار الذي تتلقاه من حزمة التحفيزمن الوالية. ستكون المبالغ الواردة أدنا

 $. 600" والبالغة CalWORKs"منحة الوالية الذهبية من 



" من قبل مجلس ضرائب األمتياز. للمزيد من  هبية التحفيزية يتم توزيع "منحة الوالية الذ 

زيارة الموقع االلكتروني لمجلس ضريبة  المعلومات حول كيفية توزيع منحة التحفيز, قم ب

 (. FTBاألمتياز)

لغ منحة الوالية الذهبية للتحفيز  قد يكون مب
 االقتصادي الخاصة بك... 

 ... 2020في أقرارك الضريبي لعام 

 CalEITCبرنامج    أنت مستلم 600$

1,200 $ 
 

 أنت: 

 , CalEITCبرنامج   مستلم  •

 و ,  ITIN  تقدم أقرار ضريبي بأستخدام رقم •

أو أقل )مجموع   75,000حققت دخل $ •
CA AGI ) 

600$  , لكنك: CalEITCبرنامج   متلقي لست انت  

 و , ITIN  رقم  تقدم أقرار ضريبي مع  •

أو أقل )مجموع   75,000حققت دخل $ •
CA AGI ) 

600$  أنت تقدم أقرار ضريبي مشترك و:  

على األقل أحد الزوجين يقدم أقرار   •
 و   ITIN  رقم ضريبي باستخدام

أو أقل )مجموع   75,000حققت دخل $ •
CA AGI ) 

  
1200 $  

 ضريبي مشترك و: أنت تقدم أقرار  

 و  CalEITCبرنامج  مستلم  •

على األقل أحد الزوجين يقدم أقرار   •
 و   ITIN  رقم ضريبي باستخدام

 CAأو أقل )مجموع   75,000حققت دخل $
AGI 

 

 أخلص التحايا, 

 دائرة الخدمات األجتماعية في كاليفورنيا 

 

 

 


