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  الرسالة:

  لقد أبلغت المقاطعة مؤخًرا بشأن تغيير ما في الملكية.

سيسفر مبلغ الملكية الذي أبلغت عنه عن عدم أهليتك للحصول على  ما عادة
آل ستة  إالتتحقق من ملكيتك  الاإلعانة النقدیة. وتفيد القواعد بأن المقاطعة 

  الخاصة بك في هذا الوقت.أشهر. وهذا یعني أننا لن نقوم بتغيير اإلعانة النقدیة 

[ ] من المقرر أن یحين اإلبالغ التالي في فترة إعادة التحدید السنوي الخاص بك. 
یجب اإلبالغ عن جميع المعلومات والتأآيد عليها في نموذج إعادة  وبالتالي
  .SAWS 2التحدید 

  )SAR 7[ ] التقریر التالي الخاص بك هو التقریر النصف سنوي (

لنا إثباًتا بالملكية وقيمتها. آما أنك لست بحاجة إلى إعادة  لقد قدمت□ 
  اإلبالغ عنها ما لم یطرأ تغيير.

أنت لم تقدم لنا إثباًتا بالملكية عندما أبلغت عنها. وبالتالي یتعين □ 
وإرفاق إثبات. وإن لم  SAR 7عليك اإلبالغ عنها في نموذج 

تصرفك تجاهه تعد تمتلك ملكية، قم باإلبالغ عن ذلك وطبيعة 
  ).ما إلى ذلكو(تم بيعه، التصرف فيه 

 60آان هناك شخص یبلغ من العمر  إذا 3,250$أو  2000$ یبلغ حد الملكية
  عاًما أو معاًقا یتلقى المنحة.
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لكي تظل مؤهًال للحصول على اإلعانة النقدیة، یتعين عليك بيع الملكية بسعر 
صل إلى أقل من حد الملكية أو وضعه في حساب عادل ثم إنفاق األموال حتى ت

بنكي مقيد. بحيث ال یمكنك التصرف فيها أو بيعها مقابل مبلغ أقل من السعر 
  العادل.

یحمي الحساب البنكي المقيد المدخرات للتعليم والسكن أو لبدء عمل تجاري. 
ل وملء ورق عملي خاص بمزایا آالورآس ویتعين عليك االتصال بالمسؤ

)CalWORKs واعتمادها وفتح حساب بنكي خاص (منفصل) لهذه (
  المدخرات.

INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform 
clients that information reported about 
property during the semi-annual period 

has resulted in no change to their 
benefit amount.  
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