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Նահանգային օրենքը փոխում է Առավելագույն օգնության վճարի 
(Maximum Aid Payment, MAP) մակարդակները դրամական 
օգնություն ստացողների համար

Սկսած 2015 թ. ապրիլի 1-ից, MAP մակարդակները բոլոր դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների
համար կավելացվեն 5 տոկոսով:

Դուք կստանաք Գործողության ծանուցում (Notice of Action, NOA) մարտին, որը ցույց կտա Ձեր նոր 
օգնության քանակը՝ սկսած ապրիլի 1-ից:

CalFresh-ի փոփոխություններ.

Ընտանիքների մեծամասնությունն ավելի քիչ CalFresh նպաստներ է ստանում, երբ նրանք ավելի 
մեծ դրամական օգնություն են ստանում:  Դուք առանձին ծանուցում կստանաք, եթե Ձեր CalFresh 
նպաստները փոփոխվեն:

ՆՈՐ MAP ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ.
Նոր MAP աղյուսակ Շրջան 1-ի համար,  
հարկերից ազատված

TEMP 2250 (Armenian) (8/14)

Անձ(իք), Հին Նոր Ավելացում
ով օգնություն MAP MAP MAP-ում
է ստանում

Անձ(իք),     Հին Նոր Ավելացում
ով օգնություն     MAP MAP MAP-ում
է ստանում

Անձ(իք), Հին Նոր Ավելացում
ով օգնություն MAP MAP MAP-ում
է ստանում

Անձ(իք), Հին Նոր Ավելացում
ով օգնություն MAP MAP MAP-ում
է ստանում

Նոր MAP աղյուսակ Շրջան 1-ի համար, հարկերից 
չազատված

Նոր MAP աղյուսակ Շրջան 2-ի համար,  
հարկերից ազատված

Նոր MAP աղյուսակ Շրջան 2-ի համար, հարկերից 
չազատված

1 $315  $331  $16
2 $515  $541  $26
3 $638  $670  $32
4 $761  $799  $38
5 $866  $909  $43
6 $972  $1,021  $49
7 $1,067  $1,120  $53
8 $1,164  $1,222  $58
9 $1,258  $1,321  $63
10 կամ ավել $1,350  $1,418  $68

1 $333  $350  $17
2 $542  $569  $27
3 $670  $704  $34
4 $800  $840  $40
5 $909  $954  $45
6 $1,021  $1,072  $51
7 $1,122  $1,178  $56
8 $1,222  $1,283  $61
9 $1,321  $1,387  $66
10 կամ ավել $1,419  $1,490  $71

1 $369  $387  $18
2 $606  $636  $30
3 $750  $788  $38
4 $891  $936  $45
5 $1,014  $1,065  $51
6 $1,140  $1,197  $57
7 $1,252  $1,315  $63
8 $1,366  $1,434  $68
9 $1,475  $1,549  $74
10 կամ ավել $1,586  $1,665  $79

1 $351  $369  $18
2 $578  $607  $29
3 $715  $751  $36
4 $849  $891  $42
5 $969  $1,017  $48
6 $1, 087 $1,141  $54
7 $1,194  $1,254  $60
8 $1,301  $1,366  $65
9 $1,407  $1,477  $70
10 կամ ավել $1,511  $1,587  $76


