STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

دستورالعملها و مجازاتهای گزارش
وضعیت شایستگی SAR 7
برای كمك هزينه و ( CalFreshبرنامه کمکی تغذیه مکمل به صورت برنامه الکترونیکی ماهانه برای خرید بسیاری از مواد غذایی از سوپرمارکت ها و فروشگاه ها)
نیاز به کمک دارید؟ به بخش بگویید.

•

اگر شما گزارش ناقصی ،شامل اما نه محدود به ،پاسخ تمام پرسشهای  SAR 7و مدرک ضمیمه زمانی که به آن نیاز است را نفرستید ،کمکهای شما ممکن است تأخیر داشته باشد،
تغییر کند یا متوقف شود .اگر الزم است یك صفحه كاغذ جداگانه را پیوست كنید.
حقایقی که گزارش میکنید ممکن است منجر به افزایش ،کاهش یا توقف کمکهای شما شوند.
گزارش کامل شدهتان در ماه  5پس از گزارش ماهانه ارسال کنید .بهد از  11ام دیر است.

•
•

مثالها:

• شغل آزاد
• دستمزدها
درآمد
• کمکهای بیرونی
• پرداختی مرخصی
		
		
• بهره یا سودهای سهام
• خدمات حمایتی در
		
•
• مزایای ضربهها
			 منزل ((IHSS
•
• بازپرداخت مالیات
• حمایت همسر/فرزند
		
•
• بیکاری
• حل و فصل حقوقی یا بیمه
		
		
• تأمین اجتماعی
• درآمد اجاره و کمک اجاره
		
•
• پرداخت ایالتی به افراد نابینا
• هر مزایای دولتی
		
•
		 پرداخت دولتی برای تکمیل
• غرامت ناتوانی وضعیت
		
					 پرداختهای ((SSI/SSP
							
• پس اندازها
• چک
• وسایل نقلیه موتوری
دارايي
• سند بیمه عمر
• سند سپردهها
• همترازی کمک مالی EBT
		
• ودیعهها
• زمین
			 (کارتهای الکترونیکی انتقال سود)
• خانه
		
هزینههای
مسکن

هزینهها
		
		

•
•

شهريه
درآمد عینی ،مثل مسکن کسب شده ،مسکن/
وسایل /لباس/غذای رایگان
برنده شدن در شرط بندی /قمار
پول نقد ،هدیه ،وامها /بورسیهها
درآمدهای خصوصی دیگر یا ناتوانی یا
بازنشستگی دولتی
غرامتهای کارگری
بازنشستگی سربازی یا راه آهن

•
•

اجاره
وسایل

•
•

رهن
بیمه صاحب خانه

•
•

مالیات داراییها
بهای جمعآوری زباله/آشغال

•
•
•

هزینههای درمانی
حق بیمه سالمتی
مراقبت وابسته به کودک

•
•
•

تدارکات و شهریه دانشگاه
مخارج اجباری مدرسه
حمایت همسر/فرزند

•
•
•

حمل و نقل
اتاق و تخته
هزینههای مسکن

درآمد ناخالص به معنی مقداری که قبل از این که کسورات برداشت شوند به دست میآید (مثالهای کسورات عبارتند از :مالیاتها ،تأمین اجتماعی یا دیگر سهمهای بازنشستگی ،حق طرح
سالمتی ،توقیفات ،غیره.).
مراقبت
مجازاتها
مجازاتها برای کالهبرداری كمك هزينه :اگر شما عمداً از قوانین كمك هزينه تبعیت نکنید،
كمك هزينه شما برای یک دوره زمانی کاهش خواهد یافت و ممکن است تا $10,000
جریمه شوید و یا تا  3سال زندانی یا حبس شوید.
كمك هزينه شما میتواند متوقف شود اگر:

•
•
•
•

مجازاتها برای کالهبرداری  :CALFRESHاگر شما عمداً از قوانین CalFresh
تبعیت نکنید ،مزایای  CalFreshشما میتواند برای تخلف اول به مدت  12ماه ،برای
تخلف دوم  24ماه ،و برای تخلف سوم برای همیشه متوقف شود .شما ممکن است
 $250,000جریمه شده یا به مدت  20سال به زندان فرستاده شوید.
اگر شما در هرگونه دادگاه قانونی یا دادرسی اجرایی گناهکار شناخته شدید به
دالیل زیر:

برای گزارش نكردن تمام حقایق 6 :ماه برای جرم اول 12 ،ماه برای جرم دوم ،و
برای جرم سوم ،تا همیشه.

•

برای پذیرش یک یا بیشتر از یک درخواست دریافت کمک در بیش از یک مورد
برای یک دوره زمانی یکسان 2 :سال برای اولین محكومیت 4 ،سال برای دومین
محكومیت و برا یهمیشه برای سومین محكومیت.

•

برای محکومیت جرم تخلف در دریافت کمک 2 :سال برای سرقت مقادیر كمتر از
 5 ،$2,000سال برای مقادیر  $2,000تا  $4,999.99و برای همیشه برای
سرقت  $5,000یا بیشتر.

•

برای همیشه :برای دادن مدارك تقلبی اقامت به بخش به منظور گرفتن كمك هزینه
در دو یا چند بخش یا ایالت به صورت همزمان .ارائه دادن مدارك تقلبی برای یك
کودک فاقد صالحیت یا کودک های كه وجود ندارد؛ گرفتن بیش از  $10,000در
مزایای نقدی از طریق فریب؛ گرفتن محكومیت سوم برای فریب دادگاه قانونی یا
دادخواست اجرایی.

•
		

اگر شما از کمکهای  CalFreshبرای تجارت یا فروش سالح گرم ،مهمات،
یا مواد منفجره استفاده کنید ،کمکهای  CalFreshشما میتواند با اولین تخلف
برای همیشه متوقف شود.
اگر شما از کمکهای  CalFreshبرای تجارت یا فروش مواد کنترل شده
استفاده میکنید ،کمکهای  CalFreshشما میتواند با اولین تخلف برای 24
ماه و با دومین تخلف برای همیشه متوقف شود.
اگر شما از کمکهای  CALFRESHبرای تجارت یا فروش استفاده میکنید
که  $500یا بیشتر ارزش دارد ،کمکهای  CALFRESHشما میتواند برای
همیشه متوقف شود.
اگر شما به بخش هویت یا اطالعات اقامتی دروغ بدهد ،که بتوانید کمکهای
 CalFreshرا به طور همزمان در بیش از یک مورد داشته باشید ،کمکهای
 CalFreshشما میتواند برای  10سال متوقف شود.
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