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До закону штату внесено зміни, які набувають чинності з 1 липня 2014 року.  Деякі родини зможуть отримати від штату 
пільги за програмою субсидій на комунальні послуги (SUAS).  Ці пільги надаються ЛИШЕ один раз протягом сертифікаційного 
періоду  та ЛИШЕ деяким родинам, які беруть участь у програмі CalFresh.  Пільги отримають родини, які відповідають 
наведеним нижче вимогам.  

• Їхні рахунки за комунальні послуги не відокремлені від рахунків за оренду чи іпотеку. 
• Вони не отримують відповідні максимальні пільги за програмою CalFresh для родини свого розміру.
• Вони не отримують максимальний розмір пільг на витрати на житло.
• Вони не отримують пільги більшого розміру через витрати на житло для осіб без постійного місця проживання.

Ваша родина відповідає вимогам для участі в програмі SUAS.  На рахунок вашої картки EBT (для електронних пільгових 
виплат) буде внесено щорічну суму виплат розміром $20.01.  Допомогу SUAS (у розмірі $20.01) можна використати для 
придбання їжі чи інших покупок за готівку.  Якщо у вас немає готівкового рахунку EBT, вам його відкриють.  Завдяки цьому 
платежу округ може застосовувати найбільші відрахування на комунальні послуги (розмір стандартних пільг на оплату 
комунальних послуг (SUA)) для пільгових виплат на придбання їжі.  Якщо під час наступного сертифікаційного періоду ваша 
родина не буде відповідати вимогам програми (відповідно до інформації, яку наведено вище), ви не отримаєте пільгову 
виплату SUAS у розмірі $20.01.  Зверніться до свого соціального працівника, щоб дізнатись більше.

Дотримуйтесь цих порад, щоб заощаджувати більше на електроенергії в себе вдома:

•  Обклейте ущільнювальними смужками вікна та двері. 
•  Обгорніть водонагрівач ізоляційним матеріалом або встановіть на нього ізолююче покриття.
•  Виставте температуру 140° для термостата водонагрівача або виберіть режим «стандартний», якщо 

у вас є посудомийна машина. В іншому випадку виберіть температуру 120° чи встановіть настройку 
слабкого нагріву. Перевірте документацію своєї посудомийної машини, щоб дізнатися, чи може вона 
використовувати воду, нагріту до 120°. 

•  Замініть лампи розжарювання компактними люмінесцентними лампами – вони використовують на 
75% менше електроенергії та служать у 10 разів довше.

•  Регулярно очищуйте та замінюйте фільтри для пічок і кондиціонерів.
•  Установлюйте температуру за допомогою термостата пічки на 68°, а термостата кондиціонера 

– на 78° чи вище, якщо це можливо відповідно до стану здоров’я. Використання електроенергії 
збільшується від 3 до 5 %, коли на один градус збільшується температура печі вище 68° чи 
зменшується температура кондиціонера нижче 78°.

•  Відремонтуйте крани та труби, що протікають.
•  Закривайте штори на вікнах, що виходять на південь і/або на захід, щоб не пропускати сонячне світло 

влітку. У сонячні зимові дні відкривайте штори, щоб нагріти кімнати.
•  Перед приготуванням розморожуйте заморожені продукти в холодильнику.
•  Щоб перевірити страву або випічку під час приготування, не відкривайте дверцята печі, а 

скористайтесь підсвічуванням.
•  Установіть температуру холодильника на 36° – 39° F, а для морозильника – на 0° – 5° F.
•  Вимикайте світло, телевізор та інші прилади, коли не користуєтесь ними.
•  Від’єднуйте від розетки комп’ютер та інші прилади, які можуть споживати електроенергію у 

вимкненому стані.
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