State of California - Health and Human Services Agency

California Department of Social Services

برگه رویی حساب محدود برنامه CalFresh
اطالعات مهمی که باید بدانید
منظور از حساب محدود:
یک حساب در یک بانک ،تعاونی اعتباری ،و غیره است که خانواده
دریافت کننده مزایای  CalFreshمی تواند در آن فقط برای مخارج و
هزینه کردهای مجاز زیر پول نگاه دارد:
l

خرید یک خانه برای زندگی در آن؛

l

راه اندازی یک کسب و کار؛ یا

	تحصیل و یا آموزش های شغلی برای صاحب حساب و
l
وابستگان ایشان( .منظور از وابستگان افرادی هستند که در
مالیات بر درآمد فدرال صاحب حساب بعنوان وابسته معرفی
شده و یا می توانند معرفی شوند).
پیش از افتتاح یک حساب محدود ،ممکن است بخواهید مقداری وجه نقد
و سایر منابع (مانند حساب های بانکی ،سهام ،امالک و غیره) که از سقف
مجاز منابع فراتر نمی روند برای استفاده خود داشته باشید .به اين دليل:
اگر از وجوه موجود در حساب(های) محدود خود برای موارد
اضطراری استفاده کنید ،حتی اگر مورد اضطراری به دلیل فوت و یا
وضعیت های تجدیدکننده جانی پیش آمده باشد ،برداشت از حساب
جزو  $2,000یا ( $3,250اگر حداقل یک شخص معلول و ناتوان یا
شخص  60ساله یا مسن تر در خانوار وجود داشته باشد) سقف منابع
محسوب خواهد شد.

قوانین و مقررات یک حساب محدود:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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باید در زمانی که حساب را افتتاح می کنید ،در حال دریافت
مزایای  CalFreshباشید.
افتتاح بیش از یک حساب محدود مجاز می باشد.
هیچ سقفی برای حداکثر مبلغ پس انداز در یک حساب
محدود وجود ندارد.
وجوه موجود در کلیه حساب های محدود جزو سقف منابع
خانواده شما محسوب نمی شوند.
شما باید قبل از اینکه یک حساب بعنوان حساب محدود تلقی
گردد ،یک توافقنامه حساب محدود امضا کنید.
شما وجوه موجود را فقط می توانید برای هزینه ها و مخارج
مجاز صرف کنید.
شما باید وجوه ،و هرگونه سود حاصله در یک حساب(های)
محدود را جدا از هر حساب دیگری نگاه دارید.
سود کسب شده از حساب(های) محدود باید مستقیماً به
حساب(ها) واریز گردد.
برای هر حساب محدود باید یک توافقنامه حساب محدود
تکمیل نمایید.
اگر یک حساب محدود دارید و دیگر مزایای CalFresh
دریافت نکنید ،اگر دوباره برای مزایا درخواست دهید،
وجوه موجود در آن مجدداً جزو اموال و منابع شما محسوب
خواهند شد.
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گزارش کردن برداشت ها
l

خانوارهایی که هر نیم سال گزارش می دهند
l

l

l

l

نیازی به گزارش کردن برداشت از وجوه در طول دوره نیم
ساالنه ،تا مهلت گزارش بعدی درآمد ( )SAR 7یا تایید مجدد
وجود ندارد.
کانتی پس از دریافت گزارش نیم ساالنه ،منابع شما را مجدداً
ارزیابی نموده و در مورد مجاز بودن مخارج که برای آنها برداشت
کرده اید تصمیم گیری می نماید .اگر منابع شما کمتر از سقف
مجاز منابع ( )$3,250/$2,000باشد ،در صورتی که سایر شرایط
را داشته باشید کماکان واجد شرایط دریافت مزایا خواهید بود.

l

l
l

یک برداشت از حساب محدود باید ظرف مدت  10روز از زمان
برداشت گزارش شوند.
کانتی ظرف مدت  10روز از گزارش ،سقف منابع را بررسی
خواهد کرد.
دلیل برداشت تعیین کننده ادامه یافتن صالحیت شما می باشد.
اگر منابع شما کمتر از سقف مجاز منابع ()$3,250/$2,000
باشد ،در صورتی که سایر شرایط را داشته باشید کماکان واجد
شرایط دریافت مزایا خواهید بود.

مخارج

راه اندازی یک کسب و کار جدید:
شما می توانید از وجوه حساب محدود برای این مقاصد خرج کنید:
l
l

l

l
l

خانوارهایی که تغییرات را گزارش می دهند
l

l

ادامه مخارج:

l
l

شما نمی توانید از وجوه حساب محدود برای این مقاصد خرج کنید:
l

هنگام ترتیب دادن یک حساب محدود و برداشت وجوه از حساب(های)
محدود باید به کانتی مدارک ارائه کنید.

خرید یک خانه برای زندگی در آن:

برخی نمونه های مدارک تاسیس و/یا برداشت وجوه:
l

شما می توانید از وجوه حساب محدود برای این مقاصد خرج کنید:
l
l
l

شما نمی توانید از وجوه حساب محدود برای این مقاصد خرج کنید:
l
l

l

خرید مبلمان
کاالهای مورد استفاده خانوار

تحصیل و یا آموزش های شغلی برای صاحب(های) حساب
و وابسته (های) ایشان:

مخارج شخصی ،مانند تفریحات و سرگرمی

مدرک

l

ودیعه ها ،تعرفه ها ،پیش پرداخت ها ،پرداخت اصلی
هزینه های نهایی ساختن
تعمیرات و اتصاالت

خرید ،تعمیر ،و نگهداری تجهیزات حرفه ای کاری
ابزارها ،یونیفرم ها ،و سایر البسه محافظتی و یا مورد نیاز،
و کفش ها
پرداخت برای بازپرداخت اصل و سود وام گرفته شده برای
اموال و دارایی های کاری یا کاالهای با دوام
پرداخت کرایه و خدمات همگانی برای دفتر یا فضای کاری
حقوق کارکنان
کاالهای انبار ،مخارج ارسال ،و تحویل
تعرفه های حرفه ای و کاری ،مالیات ها ،بیمه ،حسابداری و یا
سایر خدمات تخصصی

l

l

دفترچه بانکی ،صورتحساب بانکی یا رسید بانکی ،تعاونی
اعتباری و غیره که نام و آدرس بانک و نام صاحب(های)
حساب ،شماره حساب(ها) و
کلیه مانده حساب ها و فعالیت های انجام شده پس از تاریخی
که توافقنامه حساب محدود را امضا کرده اید نشان می دهد

برخی نمونه مدارک نحوه خرج کردن وجوه عبارتند از:
l
l

l
l

چک باطل شده
صورتحساب امضا شده از ارائه کننده کاال یا خدمات که نوع
و مقدار هزینه(های) پرداخت شده را نشان می دهد
یک رسید
صورتحساب بانکی حساب محدود

شما می توانید از وجوه حساب محدود برای این مقاصد خرج کنید:
l

l
l
l

تعرفه ها ،شهریه ،کتاب ،لوازم مورد نیاز مدرسه ،تجهیزات،
لباس های خاص مورد نیاز
مسکن و خوراک دانشجو
هزینه رفت و آمد به و از مدرسه/موسسه آموزش حرفه ای
خدمات نگهداری کودکان مورد نیاز برای حضور در مدرسه
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