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ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ОТРИМУВАЧІВ CALFRESH

ВАЖЛИВО — БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ

Починаючи з 1 жовтня 2019 року, федеральний закон та закон штату передбачають наступне:

Максимальний розмір допомоги CalFresh: Це розмір допомоги, яку Ваша родина 
отримуватиме, якщо не матиме інших фінансових надходжень.

РОЗМІР РОДИНИ
1 2 3 4 5 6 7 8 Кожна додаткова особа

$194 $355 $509 $646 $768 $921 $1018 $1164 +$146

• Окрім цього, максимальну компенсацію витрат на житло підвищено з $552.00  до $569.00.
• Допомога по оплаті притулку для бездомних підвищилася з $143.00 до $152.06.
• Стандартні вирахування змінилися наступним чином:

Стандартні вирахування на 2020 федеральний фіскальний рік:

РОЗМІР РОДИНИ СТАНДАРТНІ ВИРАХУВАННЯ
1-3 особи $167.00

4 особи $178.00

5 осіб $209.00

6 та більше осіб $240.00

Стандартна допомога на комунальні послуги (Standard Utility Allowance [SUA]) збільшилася з $415.00 до $432.00.
Обмежена допомога на комунальні послуги (Limited Utility Allowance [LUA]) в розмірі $130.00 зросла до $135.00. 
Допомога для оплати телефону (Telephone Utility Allowance [TUA]) в розмірі $18 залишилася без змін.
Якщо SUA/LUA використовуються як частина Вашої субсидії для оплати житла і якщо у Вашій справі CalFresh не 
було ніяких змін, розмір Вашої допомоги CalFresh може змінитися. Зі зміною у Вашій допомозі CalFresh сума, яку 
Ви отримаєте, буде залежати від інших змін у Вашій родині. Ці зміни буде включено у всі повідомлення, які Ви 
отримаєте для поінформування Вас про інші зміни у Вашій допомозі CalFresh.
Якщо Ви вважаєте, що ми припустилися помилки під час вираховування розміру Вашої жовтневої допомоги 
CalFresh через нові суми виплат та SUA/LUA, Ви можете звернутися з проханням про розгляд справи урядом 
штату протягом 90 днів з дня отримання цього листа, написавши на адресу: 

або зателефонувавши за безкоштовним номером 1-800-952-5253. Якщо Ви є глухим і користуєтеся 
Телекомунікаційним пристроєм для глухих (TDD), телефонуйте 1-800-952-8349. Коли Ви звертаєтеся з проханням 
про розгляд справи урядом штату, Ви повинні пояснити нам, чому Ви вважаєте, що ми припустилися помилки. Під 
час слухання Ви можете виступати від власного імені або попросити друга, адвоката або іншу особу виступати 
від Вашого імені, але Ви повинні самі знайти цих людей. Ви можете звернутися з проханням про безкоштовну 
юридичну допомогу в місцевому офісі юридичної допомоги. 
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