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НАЗВА СПРАВИ НОМЕР СПРАВИ

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я ПРАЦІВНИКА ОКРУГУ

Прочитайте правила нижче та поставте свої ініціали поряд із кожним із них.
Ініціали    Я усвідомлюю, що:

НОМЕР ПРАЦІВНИКА

ПІДПИС АБО ВІДМІТКА ГОЛОВИ РОДИНИ ЧИ ВПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА

ПІДПИС АБО ВІДМІТКА СВІДКА АБО ПЕРЕКЛАДАЧА
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ДАТА

ДАТА

УГОДА ПРО ОБМЕЖЕНИЙ РАХУНОК ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОГРАМИ CALFRESH – ЧАСТИНА А

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Кошти повинні зберігатись у фінансовій установі, зокрема банку, кредитній спілці, позиково-ощадній асоціації тощо; 
при цьому всі кошти на моєму обмеженому рахунку повинні зберігатись окремо від будь-яких інших рахунків.

Я маю надавати підтвердження відомостей про стан рахунку.  Приклади відомостей про стан рахунку включають:
 l виписку або квитанцію з банку, кредитної спілки тощо, у яких указано назву та адресу банку;
 l усі баланси рахунку та операції, що здійснювалися з часу підписання Угоди про обмежений рахунок;
 l найменування рахунків.

Я розумію, що приклади підтвердження напрямків витрат коштів, знятих з обмежених рахунків, включають:
 l оплачені чеки;
 l підписану накладну від постачальника товарів або послуг, у якій указано тип і суму витрат;
 l квитанції;

Угода про обмежений рахунок утрачає силу, якщо:
 l я не надаю працівнику підтвердження стосовно обмеженого рахунку;
 l для моєї родини припинено виплату пільг за продовольчою програмою CalFresh;
 l обмежений рахунок закрито;
 l змінено закон стосовно обмежених рахунків.

В обмеженому рахунку немає ліміту щодо максимальної суми заощаджень, що зберігаються на ньому.  У мене може бути 
більше одного обмеженого рахунку, а кошти зі всіх обмежених рахунків не враховуватимуться до ліміту ресурсів моєї родини.

У випадку, якщо виплату пільг за продовольчою програмою CalFresh було припинено з будь-яких причин, а згодом мною 
подано нову заяву на отримання таких пільг, але при цьому між виплатами пільг була перерва, загальний обсяг моїх 
обчислюваних ресурсів, включно з коштами одного чи кількох обмежених рахунків, не повинні перевищувати ліміт ресурсів у 
розмірі $2000 або $3250.  Подаючи заяву на відкриття нового обмеженого рахунку, я маю підписати нову Угоду про обмежений 
рахунок.  Підписання нової Угоди про обмежений рахунок є обов’язковим, якщо між виплатами допомоги виникала перерва.

Якщо з мого обмеженого рахунку було знято кошти для витрат, що не входять у перелік дозволених, навіть якщо такі  
витрати здійснювалися в екстрених ситуаціях, пов’язаних зі смертю або загрозою для життя, знята сума буде 
врахована в ліміті ресурсів і Округ зобов’язаний буде виконати переобчислення всіх ресурсів.

Перед відкриттям обмеженого рахунку потрібно мати ресурси, близькі до мого ліміту ресурсів у розмірі $2000 (або 
$3250, якщо в родині є принаймні один член, що має інвалідність або якому виповнилося більше 60 років включно), 
для надзвичайних ситуацій або інших витрат.

Якщо я звітуюся про дохід і змінення в родині кожні півроку й знімаю кошти протягом цього піврічного періоду, я маю повідомити 
про зняття коштів у наступному звіті про доходи (форма SAR 7) або в разі настання терміну повторної сертифікації.  Якщо 
моя родина не подає піврічні звіти, я маю повідомити про зняття коштів протягом 10 днів від дати їх зняття.

Відсотки, отримані з моїх обмежених рахунків, накопичуються на цих відповідних рахунках.  Якщо мені надіслано 
відсотки, я маю покласти їх назад на обмежений рахунок.

Гроші, заощаджені на обмеженому рахунку, можуть витрачатися на один або більше дозволених випадків, 
безпосередньо пов’язаних із:
 l покупкою будинку для проживання;
 l відкриттям нового бізнесу;
 l освітою або професійною підготовкою власника рахунку, а також осіб, що перебувають на його утриманні.

Засвідчення
Я ознайомився(-лася) з цим титульним аркушем.  Я розумію ці правила та усвідомлюю свої обов’язки, про що свідчать поставлені 
мною ініціали вище, стосовно відкриття й утримання обмеженого рахунку, а також необхідність перед відкриттям обмеженого 
рахунку мати ресурси, близькі до ліміту ресурсів в розмірі $2000 або $3250 (якщо в родині є принаймні один член, що має 
інвалідність або якому виповнилося більше 60 років включно), для надзвичайних ситуацій або інших витрат.  У разі виникнення 
будь-яких вагань стосовно визначення дозволених витрат, обов’язкових підтверджень і строків їх подання в Округ я зобов’язуюся 
звертатися до працівника, який веде мою справу.
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