
تعريف الحساب المقيد:

هو حساب في مصرف أو مصرف تعاوني حيث تحتفظ العائلة - المتمتعة 
نفاق التالي المسموح بها: نفاقه فقط في أوجه الإ بمزايا CalFresh - بالمال لإ

شراء منزل للسكن  l  

تأسيس مشروع تجاري  l  

يعولهم.  ومن  الحساب  صاحب  المهني  التدريب  أو  التعليم   l  

ُمعالين على  يُعدوا  الحساب من  بمن يعولهم صاحب  )يقصد 
صاحب الحساب في ضرائب الدحل الفيدرالية أو من يمكن أن 

يكونوا معالين عليه في ضرائب الدخل الفيدرالية.(

موارد  أي  أو  النقدية  أموالك  تجعل  أن   - مقيد  حساب  فتح  قبل   - ينبغي 
أخرى ل تتخطى حد مواردك في متناول يديك )مثل الحسابات المصرفية 

أو الأسهم أو العقارات، إلخ(. فيما يلي سبب ذلك:

حالة  لتغطية  المقيد  )حساباتك(  حسابك  من  أموال  أي  استخدمت  إذا 
الحياة،  تُهدد  أو  الموت  إلى  تُفضي  قد  الحالة  كانت هذه  وإن  طوارئ، 
فسيتم حساب السحب من حد المورد الذي يبلغ 2000 أو 3250 دوالًرا 
أو  معاق  العائلة  في  قل  االأ على  واحد  شخص  هناك  كان  )إذا  أمريكًيا 

عمره 60 عاًما أو أكثر(.

قواعد الحساب المقيد:

يجب أن تكون متمتًعا بمزايا CalFresh وقت إنشاء الحساب.  l  

يُسمح بإنشاء أكثر من حساب مقيد واحد.   l  

في  الموضوعة  المدخرات  لقيمة  أقصى  حد  هناك  ليس   l  

الحساب المقيد.

ل تؤثر قيمة الأموال النقدية في جميع الحسابات المقيدة سلًبا   l  

على حد موارد عائلتك. 

اعتبار  قبل  المقيد  الحساب  اتفاقية  على  توقع  أن  يجب   l  

الحساب حسابًا مقيًدا.

نفاق المسموح بها فقط. يمكنك إنفاق الأموال في أوجه الإ  l  

في  عليها  حصلت  فوائد  وأي  أموال  بأي  الحتفاظ  يجب   l  

الحساب )الحسابات( المقيد منفصلًة عن أي حساب آخر.

يجب إيداع الفوائد المكتسبة على الحساب )الحسابات( المقيد   l  

في هذا الحساب )الحسابات( مباشرة.

يجب إبرام اتفاقية الحساب المقيد لكل حساب مقيد.  l  

 ،CalFresh مزايا  من  وانسحبت  مقيد  حساب  لديك  كان  إذا   l   

ومن  لك  المملوك  العقار  من  النقدية  موال  الأ خصم  يمكن 
مواردك إذا ما تقدمت بطلب مجدًدا للحصول على تلك المزايا.
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تقارير عمليات السحب

العائالت التي تقدم تقريًرا نصف سنوي  l

نصف  فترة  خالل  الأموال  من  السحب  عمليات  تقرير  يلزم  ل   l  

السنة حتى يحين موعد استحقاق تقرير الدخل التالي )تقرير حالة 
الأهلية )SAR 7(( أو تجديد الشهادة.

نصف  التقرير  استالم  عند  مواردك  تقييم  المقاطعة  ستعيد   l  

السنوي وتقرر ما إذا كان السحب من أجل نفقة مسموح بها أم ل. 
إذا كانت مواردك أقل من حد المورد )3250/2000 دولًرا أمريكًيا(، 

فستظل مؤهالً للحصول على المزايا ما لم تكن مؤهالً لها.

إعداد العائالت تقارير بالتغييرات  l

أيام  عشرة  المقيد خالل  من حسابك  السحب  عن  بالغ  الإ يجب   l  

من تاريخ السحب من الأموال.
ستنظر المقاطعة في حد المورد خالل عشرة أيام من تاريخ التقرير.  l  

يحدد سبب سحب الأموال مدى إمكانية استمرار التأهل.  l  

إذا كانت مواردك أقل من حد المورد )3250/2000 دولًرا أمريكًيا(،   l  

فستظل مؤهالً للحصول على المزايا ما لم تكن مؤهالً لها.

النفقات

شراء منزل للسكن:  l

يمكنك إنفاق أموال الحساب المقيد في الأوجه التالية:  

وسداد  الحجوزات،  ومقدمات  والرسوم،  ولية،  الأ الدفعات   l  

المبلغ الأساسي
قفال تكاليف الإ  l  

نشاءات صالحات والإ الإ  l  

يحظر إنفاق أموال الحساب المقيد في الأوجه التالية:  

شراء الأثاث  l  

شراء الأدوات المنزلية  l  

تعليم أو تدريب صاحب )أصحاب( الحساب ومن يعول:  l

يمكنك إنفاق أموال الحساب المقيد في الأوجه التالية:  

المدرسية،  والأدوات  والكتب،  المدرسية،  والأقساط  الرسوم،   l  

والمعدات، واحتياجات المالبس الخاصة
سكن الطالب ونفقات الطعام  l  

تكلفة المواصالت من وإلي المدرسة أو مركز التدريب المهني  l  

خدمات رعاية الأطفال الالزمة لحضور المدرسة  l  

تابع النفقات:

تأسيس مشروع تجاري جديد:  l

يمكنك إنفاق أموال الحساب المقيد في الأوجه التالية:  

شراء معدات المشروع التجاري وإصالحها وصيانتها  l  

أو  الأخرى  الوقائية  والمالبس  الرسمية،  والمالبس  دوات،  الأ  l  

لزامية، والأحذية المالبس الإ
أصول  على  المستحقة  وفوائده  الأساسي  القرض  مبلغ  تسديد   l  

المشروع التجاري والسلع المعمرة
تسديد قيمة إيجار ومرافق المكتب أو مساحة الدور  l  

مرتبات الموظفين  l  

المخزون والشحن وتكاليف التسليم  l  

وخدمات  لتأمين  وا والضرائب  التجاري  المشروع  رسوم   l  

الحسابات والخدمات المهنية الأخرى

يحظر إنفاق أموال الحساب المقيد في الأوجه التالية:  

النفقات الشخصية، مثل وسائل الترفيه  l  

إثبات

الأموال من  إنشاء حساب مقيد وسحب  للمقاطعة عند  إثبات  تقديم  يجب 
الحساب )الحسابات( المقيدة.

تضم أمثلة إثبات تأسيس و/أو سحب االأموال ما يلي:  l

المصرف  من  إيصالً  أو  مصرفًيا  بيانًا  أو  مصرفي،  حساب  دفتر   l   

وعنوانه  المصرف  اسم  يوضح  إلخ،  التعاوني،  المصرف  أو 
والأسماء في الحساب )الحسابات( ورقم )أرقام( الحسابات

جميع أرصدة الحساب وأنشطته منذ تاريخ توقيعك على اتفاقية   l  

الحساب المقيد

تضم أمثلة إثبات كيفية إنفاقك لالأموال ما يلي:  l

الشيك الملغى  l  

النفقات  نوع  يوضح  الخدمات  أو  السلع  موفر  من  موقًعا  بيانًا   l  

المدفوعة وقيمتها
إيصالً  l  

بيان الرصيد المصرفي للحساب المقيد  l  
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