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 براي اين واجد شرايط استفاده از كمك هزينه
 باقي بمانيد، مي بايست دارايي را با قيمت

 منصفانه اي بفروشيد، و پول آن را تا رسيدن
 به ميزان پايين تر از محدوديت دارايي خرج
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MESSAGE: 
 شما اخيرا به بخش در مورد تغيير در دارايي

 هايتان اطالع داده ايد.

 به صورت معمول، مقدار دارايي كه شما گزارش
 كرده ايد، شما براي براي دريافت كمك هزينه

 نقدي غير مشمول مي سازد. قوانين مي گويند كنيد، يا آن را در يك حساب بانكي محدود
 كه بخش تنها هر شش ماه يك بار از دارايي قرار بدهيد. شما نمي توانيد آن را ببخشيد،

 هاي شما بازديد مي كند. اين بدين معنا كه يا با قيمت پايين تر از قيمت منصفانه
 بفروشيد.

 يك حساب بانكي محدود از پول شما براي
 تحصيل، سكوت يا شروع يك تجارت محافظت مي

 در حال حاضر، ما كمك هزينه شما را تغيير
 نخواهيم داد.

 [ ] گزارش بعدي شما در تعيين مجدد ساالنه
 شما خواهد بود. تمام اطالعات مي بايست در كند. شما مي بايست كارگر خود را فرا

 فرم تعيين مجدد SAWS 2 شما گزارش و تاييد بخوانيد و تشريفات اداري CalWORKs (فرصت
 شوند. های کاری و مسئوليت برای کودکان و نوجوانان

 در کاليفرنيا) را انجام بدهيد، فرم ها را
 [ ] گزارش بعدي شما، گزارش نيمه ساالنه شما پر كرده و تاييد كنيد، و سپس يك حساب بانكي
 (SAR 7) مي باشد. خاص (مجزا) براي اين پس اندازها باز كنيد.

INSTRUCTIONS: Use this notice to inform شما مدارك دارايي و ارزش آن را به □ 
clients that information reported about ما تحويل داده ايد. الزم نيست اين 
property during the semi-annual period 
has resulted in no change to their 
benefit amount. 

 دارايي را مجددا گزارش كنيد، مگر
 اين كه تغييري در آن ايجاد شود.

 □ شما به هنگام گزارش دارايي تان،
 مدركي از آن ارائه نكرديد. شما

SAR 7 مي بايست اين دارايي در 
 گزارش كنيد و مدارك را پيوست

 كنيد. اگر ديگر اين دارايي را
 نداريد، اين امر را گزارش كنيد و
 ذكر كنيد كه چه اتفاقي براي آن

 افتاده است (فروخته شده، خرج شده
 و غيره)

 محدوديت دارايي 2,000$ براي عموم، و$3,250
 براي افراد معلول و يا با سن بيش از 60 سال

 تحت پوشش كمك هزينه مي باشد.
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