
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ОДЕРЖУВАЧІВ ПІЛЬГ 
ЗА ПРОГРАМОЮ CALFRESH ЩОДО ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОЇ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ (ПРОГРАМА WINS)

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ
Програма WINS – це програма надання додаткової продовольчої допомоги в розмірі 10 дол. США/місяць для родин, члени яких
працевлаштовані й отримують пільги за програмою CalFresh, проте не отримують пільги за програмою штату Каліфорнія із пра-
цевлаштування та відповідальності для дітей (CalWORKs) чи програмою тимчасової допомоги малозабезпеченим сім’ям індійських
племен (TANF).

Законодавство штату Каліфорнія регулює положення нижче.

• Родини, які отримують пільги за програмою CalFresh (але не отримують їх за програмами CalWORKs або TANF для 
індійських племен), можуть претендувати на отримання додаткових коштів на продовольчі продукти в розмірі 10 дол. 
США/місяць за умови, що члени цих родин задіяні на роботі впродовж періоду часу, указаного в програмі WINS.

Вимоги щодо робочого часу для участі в програмі WINS:
для членів родин, які складаються лише з батька/матері-опікуна або опікуна та принаймні однієї дитини віком до 
шести років, робочий час має становити 20 год./тиждень;
для членів неповних родин, які складаються з батька/матері або опікуна та принаймні однієї дитини віком від 
шести до вісімнадцяти років, робочий час має становити 30 год./тиждень;
для членів повних родин, які складаються з двох батьків або опікунів, робочий час має становити 35 год./тиждень.

До уваги береться лише оплачувана робота (зокрема, працевлаштування на умовах державного субсидування або таке, 
що передбачає неповну зайнятість). Сюди також належить самостійна підприємницька діяльність.
• Нижче наведено умови, за яких ваша родина може отримувати пільги за програмою WINS.

o Ви берете участь у програмі CalFresh, але не отримуєте пільги за програмами CalWORKs чи TANF для індійських 
племен;

o ви опікуєтеся дитиною віком до 18 років;
o один із членів вашої родини, який проживає з вами, є батьком/матір’ю чи опікуном і, будучи працездатною особою 

відповідно до положень програми TANF, задовольняє вимоги програми TANF згідно з федеральним законодавством, 
оскільки робочий час цієї особи збігається з вимогами щодо робочого часу вище.

• Виплата цього щомісячного додаткового платежу триватиме доти, доки не порушено вимоги, зазначені в програмі WINS.
• Додатковий платіж у розмірі 10 дол. США є пільгою на продукти харчування, тому ці кошти неможливо використати як готівку.
• Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до працівника, який веде вашу справу.

Кожна родина, яка отримує пільги за програмою CalFresh, може отримувати лише один додатковий платіж на місяць за програмою
WINS. Кошти буде перераховано на наявну картку електронних виплат соціальної допомоги (картка EBT) родини як пільги на продукти
харчування, додані до наявних асигнувань CalFresh. Питання щодо наявності прав на пільги за програмою WINS буде розглянуто
після подавання відповідної заяви, повідомлення про зміни в наданій інформації або повторної сертифікації для отримання пільг.
Якщо буде встановлено, що ви маєте право на пільги за програмою WINS, ці пільгові кошти буде нараховано на вашу картку EBT.

Подаючи першу заяву на отримання пільг за програмою CalFresh, повідомляючи про будь-які зміни в наданій інформації або про-
ходячи повторну сертифікацію для отримання пільг за програмою CalFresh, надайте працівнику, який приймає рішення щодо права
на отримання пільг, інформацію про свій робочий час.

Якщо ви вважаєте, що через додавання нових пільг за програмою WINS було неправильно підраховано загальну кількість ваших
пільг за програмою CalFresh, ви можете вимагати проведення слухання на рівні штату протягом 90 днів із моменту отримання
цього листа. Для цього надішліть відповідний лист на таку адресу:

Ви також можете зателефонувати за безкоштовним номером телефону: 1-800-952-5253. Якщо ви глухі й використовуєте спеці-
альний телекомунікаційний пристрій, телефонуйте за номером 1-800-952-8349. Вимагаючи слухань на рівні штату, ви повинні по-
яснити нам, на якій підставі ви вважаєте, що ми зробили помилку. Ви можете виступати за себе на слуханні або ви можете доручити
це другу, адвокату або іншій особі, але ви повинні самі домовитися з цими людьми, щоб вони допомогли вам. Ви також можете
звернутися за безкоштовною юридичною допомогою в бюро правової допомоги у вашій місцевості.
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