
Правила звітування за програмою CalWORKs 
для вашої справи змінилися.

Уважно прочитайте відомості нижче.

Станом на _____________ (дата) форму звітування за програмою CalWORKs (програма штату
Каліфорнія з можливості працевлаштування та відповідальності за дітей) для вашої справи буде
змінено з річної на піврічну, оскільки тепер до справи долучено дані про дорослу особу, яка має
право на допомогу. Подаючи піврічну звітність, ви повинні звітувати двічі на рік, а не один раз, як
це було раніше.  Один із цих звітів – це ваша річна форма для перегляду справи або її повторної
сертифікації (SAWS 2 PLUS).  Через 6 місяців після заповнення форми SAWS 2 PLUS ви отри-
маєте поштою піврічний звіт для підтвердження права на отримання пільг (SAR 7), у якому буде
вказано дату, до якої його потрібно заповнити й надіслати. Ви не повинні повідомляти про все-
лення чи виселення особи з вашої оселі до моменту подання наступного звіту (SAWS 2 PLUS або
SAR 7).  Під час подання піврічної звітності правила щодо порогу звітування про дохід (Income
Reporting Threshold, IRT) залишаються незмінними: якщо ви повідомляєте про те, що сума вашого
доходу перевищує поріг звітування про дохід (IRT), округ може зменшити розмір допомоги або
взагалі припинити її виплачувати.

У цьому сповіщенні наведено докладні відомості про вимоги щодо подання піврічної звітності. 
У разі виникнення запитань стосовно часу подання звітів і відомостей, які потрібно вказувати,
зверніться до працівника, який займається вашою справою, або до округу.

Якщо вимоги до звітування за програмою CalFresh зміняться, ви отримаєте окреме сповіщення.

Правила звітування

За умовами щорічного звітування ви мали заповнювати лише річну форму для перегляду справи.
Подаючи піврічну звітність, крім цієї форми, ви також повинні раз на рік заповнювати та надсилати
звіт SAR 7 (через 6 місяців після подання звіту для перегляду справи).  Ви отримуватимете звіт
SAR 7 поштою.

Вам і надалі надходитимуть поштою листи, у яких буде вказано час проведення співбесіди щодо
перегляду справи.  Ми припинимо виплачувати допомогу, якщо ви не прийдете на співбесіду й не
узгодите це питання до кінця місяця. 

Приклад. Припустімо, 18 березня ви отримали лист із вказаною датою співбесіди, яку призначено
на 4 квітня. Якщо в цей день ви не прийдете й до кінця квітня не вирішите це питання, ми припи-
нимо виплати за вашою справою 30 квітня.
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Правила щодо порогу звітування про дохід (IRT)

Під час подання піврічної звітності сума доходу, про яку потрібно повідомляти протягом 10 днів,
залишиться незмінною. Якщо ваш загальний щомісячний дохід більший за поріг звітування про
дохід (IRT), ви маєте повідомити про це округ протягом 10 днів. Термін «загальний місячний дохід»
означає будь-які отримані кошти.  Округ повідомить вам поріг звітування про дохід (IRT). У разі
подання піврічної звітності поріг звітування про дохід (IRT) залежить від вашого загального доходу
та кількості членів домогосподарства. Перевищення порогу звітування про дохід (IRT) може при-
звести до зменшення суми допомоги або припинення її виплати. 

Приклад. Якщо ваш поріг звітування про дохід (IRT) становить 1000 $ і ви отримуєте дохід у розмірі
800 $, вам не потрібно повідомляти про зміни до моменту подання наступного звіту (SAR 7 або
SAWS 2).  Якщо ж ваш дохід становитиме 1001 $ або більше, вам доведеться повідомити про це
працівника округу протягом 10 днів.  Якщо ви й надалі отримуватимете цей дохід, розмір вашої
допомоги буде зменшено або її виплату припинено. Ви отримаєте відповідне сповіщення за 10
днів до цього.  

Правила обов’язкового звітування

Більшість правил обов’язкового подання піврічної звітності за програмою CalWORKs не відріз-
няються від правил щодо річної звітності. Відповідно до правил подання піврічної звітності ви 
ЗОБОВ’ЯЗАНІ повідомляти (письмово чи усно) про ряд змін протягом 10 днів від моменту їх 
виникнення. Зокрема, до них належать такі:

• ваш дохід перевищує поріг звітування про дохід (IRT);
• адреса змінюється;
• статус злочинця, який переховується від правосуддя; або
• порушення умов дострокового звільнення з в’язниці або умовного покарання.

Правила добровільного звітування

Подання піврічної звітності за програмою CalWORKs не передбачає жодних додаткових необов’яз-
кових правил. Ви можете за бажанням надати будь-яку інформацію (як-от дані про зниження до-
ходу або вселення у вашу оселю особи, у якої немає доходу), яка сприятиме збільшенню розміру
допомоги. Якщо ви за власним бажанням надали дані, які стануть причиною зменшення розміру
виплат, адміністрація округу не зменшить розмір допомоги, доки ви не вкажете ці відомості в на-
ступному обов’язковому звіті.

Правила звітування за програмою Welfare-to-Work

Якщо ви отримуєте послуги відповідно до програми Від соціального забезпечення до праці 
(Welfare-to-Work), ви повинні продовжити подавати всі потрібні звіти та підтвердження, які вимагає
округ.  Ви маєте надавати ці підтвердження, щоб і надалі отримувати такі послуги, як догляд за
дитиною та її перевезення, а також кошти на книги.
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