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MESSAGE: 

Нещодавно ви повідомили працівників 

Округу про зміни, пов’язані з вашою 

власністю. 

Зазвичай надання грошової допомоги 

залежить від обсягу майна, яким ви 

володієте.  Відповідно до правил 

працівники Округу мають у своєму 

розпорядженні шість місяців, щоб 

перевірити інформацію про вашу власність.  

Тобто на період перевірки розмір грошової 

допомоги не змінюватиметься. 

[ ] Наступний свій звіт ви можете надати 

під час щорічного перегляду справи.  Усю 

інформацію потрібно зазначити в річній 

формі SAWS 2 перегляду справи.  

[ ] Наступний звіт – звіт за півріччя 

(форма SAR 7) 

□ Ви надали необхідні документи

щодо свого майна та його

вартості.  Якщо не виникло

жодних змін, пов’язаних із майном, 
повторно звітувати про нього не

потрібно.

□ Під час звітування про своє майно

ви не надали необхідні документи.

Надайте звіт про своє майно,

заповнивши форму SAR 7 і вклавши

необхідні документи.  Якщо ви

більше не маєте у своєму

розпорядженні жодної власності,

надайте відповідний звіт і

вкажіть, що саме сталося з вашим

майном (продаж, втрата тощо).

Обмеження на майно становить $2 000 або 

$3 250 – якщо особі, яка отримує грошову 
допомогу, виповнилося понад 60 років або 

якщо вона непрацездатна. 

NOA Msg Doc No.:  M44-316C SAR

Page 1 of 1 
Action :  Inform 
Issue :  Voluntary Report 
Title :  No change/mid- 
                   period 

Report of  

Property 

Use Form No. :  NA 290 
Original Date   :  05-01-13 New 
Revision Date   :  09-23-13 Report of Property 

Грошова допомога передбачена, якщо майно 

продано за справедливу ціну, а отримані 

кошти витрачено в розмірі, що не 

переважає вартість проданого майна, або 

отримані кошти перераховано на обмежений 

банківський рахунок.  Грошова допомога не 

надається, якщо майно передано або 

продано за ціну, нижчу за ринкову. 

На обмеженому банківському рахунку 

зберігаються кошти, передбачені для 

здобуття освіти, будівництва житла або 

започаткування своєї бізнес-справи.  

Зверніться до працівника, який веде вашу 

справу, щоб отримати заповнені та 

затверджені документи програм CalWORK 

(програми штату Каліфорнія з 

працевлаштування та відповідальності за 

дітей), а потім відкрийте спеціальний 

(окремий) банківський рахунок для цих 

коштів. 

INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform 

clients that information reported about 

property during the semi-annual period 

has resulted in no change to their 

benefit amount. 
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