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Тому що ви отримуєте CalWORKs, ви повинні 
повідомити протягом 10 днів, коли ваш загальний 
дохід досягне певного рівня. Ви мусите звітувати про 
місячний сукупний дохід вашої сім’ї, якщо цей дохід є 
більшим ніж теперішній дохід. Граничний розмір доходу, 
при якому подається звіт (IRT).

Як складати звіт?

Якщо ваш загальний прибуток більший за суми вашого 
IRT перераховані вище, ви повинні повідомити про це 
у Округ протягом 10 днів. Ви можете повідомити цю 
інформацію в Округ, зателефонувавши до Округу або 
повідомити про це у письмовій формі.

Під «загальним щомісячним прибутком» ми маємо  
на увазі:

➯	  Будь-які гроші, які Ви отримуєте (обидва трудовий  
і нетрудовий прибуток).

➯	Сума до того як зробили будь-які відрахування. 
(Прикладами відрахувань є: Податки, Соціальне 
забезпечення та інші пенсійні внески, суми боргів,  
і т.і.)

Що станеться?

➯	Сума вашої матеріальної допомоги може знизитись 
або її надання можуть зупинити, базуючись на тому, 
що ваш прибуток вищій за ваш IRT.

➯	Ваш IRT може змінюватися при змінах Вашого 
прибутку або коли хтось вибуває зі складу вашої 
родини, чи поповнює її склад.

➯	Округ повідомить вас у письмовій формі щоразу, 
коли ваш IRT буде змінюватися.

➯	Крім того, необхідно повідомити під час щорічного 
повторного перегляду / повторної сертифікацію 
(RD/RC) всі прибутки, запит про які міститься у 
формі RD / RC, навіть якщо Ви вже звітували про  
ці гроші.

Штраф за не подачу звіту

Якщо ви не повідомили, що ваш прибуток вищий,  
ніж IRT ліміт вашої родини, ви можете отримати  
більшу матеріальну допомогу, ніж передбачено.  
Ви повиннівідшкодувати будь-які додаткові виплати, 
що ви отримали, базуючись на прибутках, про які ви не 
звітували. Якщо ви не повідомите про мету, через яку  
ви намагаєтесь отримати більшу матеріальну допомогу, 
це є шахрайством, і вас можуть звинуватити у злочині.

Кількість осіб у складі вашої 
родини становить
Ваш прибуток зараз складає
Ваш IRT складає   $

Якщо ви користуєтесь CalWORKs, ви МАЄТЕ 
ТАКОЖ повідомляти про речі, зазначені нижче 
протягом 10 днів або одразу після того, як вони 
стануться:

1. Коли хтось вибуває зі складу вашої родини, 
або поповнює її склад.

2. Коли хтось приєднується до вашої родини, 
або є її членом, і має судимість за злочини, 
пов'язані з наркотиками і раніше ви про це не 
повідомляли.

3. Коли хтось приєднується до вашої родини, 
або є її членом, і порушив умови умовно-
дострокового звільнення.

4. Коли хтось приєднується до вашої родини, або 
є її членом, та переховується від закону.

5. Коли ви змінюєте адресу проживання.

Якщо ви користуєтесь CalFresh, ви МАЄТЕ ТАКОЖ 
повідомляти про речі, зазначені нижче протягом 
10 днів або одразу після того, як вони стануться:

1. Всі обов'язкові звіти, необхідні для CalWORKs, 
крім IRT (див. 1-5 вище).

2. У вас змінилося джерело прибутку, враховуючи 
початок, припинення або зміну місця роботи;

3. Трудовий дохід змінюється більш ніж на $100.
4. Нетрудові прибутки змінюються на $50  

(окрім CalWORKs та Загальної Допомоги).
5. Оренда або витрати на комунальні послуги 

змінюються (тільки якщо ви переїздите).
6. Будь-які зміни в сумі ухвалених судом 

аліментів.
7. Якщо ви Працездатна повнолітня особа без 

утриманців (ABAWD), ви повинні повідомити, 
якщо час вашої роботи або навчальних годин 
скоротиться менш ніж на 20 годин на тиждень 
або на 80 годин на місяць.

Добровільне подання інформації

Ви також можете добровільно повідомляти про зміни 
в Округ у будь-який час. Звітування про деякі зміни 
можуть принести вам більший розмір допомоги. 
Наприклад:

● Хтось з членів вашої сім’ї завагітнів.
● Хтось, хто отримує грошову допомогу з 

особливих потреб, як-то: вагітність, спеціальна 
дієта за призначенням лікаря, побутова 
надзвичайна ситуація і т.д.

● Для CalFresh, якщо хтось є інвалідом або чий 
вік сягає 60 років і більше має нові або дуже 
коштовні витрати на медичне обслуговування.
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