
Закон штату змінює максимальні рівні виплати допомоги 
(MAP) для одержувачів грошової допомоги
Станом на 1 квітня 2015 року максимальні рівні виплати допомоги (MAP), призначеної для всіх 
родин, які її отримують, буде збільшено на 5 відсотків.

У березні вам буде надіслано Повідомлення про рішення (NOA) стосовно нового розміру грошової 
допомоги, яку ви отримуватимете з 1 квітня.
Зміни у програмі CalFresh (продовольча допомога)

Більшість сімей отримують допомогу за програмою CalFresh (продовольча допомога) у меншому 
розмірі, якщо вони отримують більшу грошову допомогу.  Ви отримаєте окреме повідомлення, 
якщо обсяг ваших пільг за програмою CalFresh (продовольча допомога) зміниться.
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Нова таблиця рівнів MAP для регіону 1, не звільнені

Нова таблиця рівнів MAP для регіону 2, звільнені Нова таблиця рівнів MAP для регіону 2, не звільнені
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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 або більше $1,586  $1,665  $79

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 або більше $1,419  $1,490  $71

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 або більше $1,511  $1,587  $76

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 або більше $1,350  $1,418  $68


