
Dịch Vụ Hỗ Trợ của
CalWORKs

Quý vị có đang đi làm hoặc đi học không?

cần thiết để quý vị tham gia vào các hoạt
động chuyển Phúc Lợi-Sang-Việc Làm
(WTW) của quý vị, chẳng hạn như sách
vở, dụng cụ, đồng phục hoặc quần áo
chuyên nghiệp.

CalWORKs có thể trợ giúp
với các phương tiện di
chuyển 

CalWORKs có thể trợ giúp
với các thứ

Quý vị có biết?

Chúng Tôi Có Vé Xe Buýt
Cho Nguyên Tháng hoặc
Tiền Phụ Cấp Lộ Phí!

Thêm thông tin ở trang 2

để quý vị đến nơi sinh hoạt WTW và
đưa con em quý vị đến nơi giữ trẻ.



Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Tích (BHS)
được bảo mật và thành lập để hỗ trợ
tham dự viên của chương trình WTW
vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần
và lạm dụng chất gây nghiện gây cản
trở khả năng tự túc của họ.

Quý vị có biết?

Trị Liệu Cá Nhân
Trị Liệu Nhóm
Tư Vấn Gia Đình
Tư Vấn Hôn Nhân
Can Thiệp Khủng Hoảng
Hổ Trợ Nhu Cầu Căn Bản
Hổ Trợ Tinh Thần Khi Tìm Việc

Tổ Cung Cấp Dịch Vụ Cho Nạn Nhân Bị Bạo Hành Trong Gia Đình  
Sự an toàn của quý vị và toàn gia đình là điều quan trọng nhất.  Để biết thêm thông 
tin, hãy liên hệ với nhân viên của quý vị và hỏi về các dịch vụ của Tổ Cung Cấp Dịch 

Vụ Cho Nạn Nhân Bị Bạo Hành Trong Gia Đình.

Dịch Vụ CalWORKs BHS:

Nếu quý vị có con dưới 13 tuổi,
Dịch vụ Chăm Sóc Trẻ của
CalWORKs luôn sẵn sàng
giúp trả các phí giữ trẻ để quý vị có 
thể tham gia vào hoạt động WTW.

Nếu quý vị có con dưới 36 tháng tuổi, quý vị có thể đủ điều kiện nhận $30 cho mỗi 
đứa trẻ cho tiền tã lót mỗi tháng.

Hãy liên lạc với nhân viên của quý vị để biết thêm thông tin.


