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MESSAGE: 

Станом на ________________ Округ відмовляє у 
задоволенні Вашої заяви про виключення наступної(их) 
дитини(дітей) із виплат готівкової допомоги для Вашої 
родини. Дитину(дітей) буде включену в суму виплати 
Вашої готівкової допомоги, якщо вони відповідають 
вимогам для отримання CalWORKs. 

___________ 

Це відбудеться тому, що: 

__________ не відповідає правилам, бо вони: 

[ ] Не отримують аліменти в сумі, яка перевищує суму 
готівкової допомоги, яку вони отримуватимуть, якщо 
їх буде включено до Максимальної суми виплат для 
родини (Maximum Aid Payment). 

[ ] Не проживає в тому самому приміщенні, що й 
зведена/ий сестра/брат або сестра/брат по одному 
з батьків дитини, яка відповідає вимогам для 
отримання CalWORKs.  

[ ] Не є зведеною/им сестрою/братом або 
сестрою/братом по одному з батьків дитини, яка 
проживає у приміщенні та відповідає вимогам для 
отримання CalWORKs.   

[ ] Рішення про аліменти, видані судом, повинні 
показувати суму аліментів, видану кожній дитині. 

[ ] Ви не надали нам доказ, про який ми Вас 
попросили, і не звернулись до нас із проханням 
допомогти його отримати. Ми попросили Вам 
надати нам: 

_______________________________ 

[ ] Не є дитиною, молодшою19 років, яка відвідує 
школу і очікується, що вона закінчить старші класи 
до свого 19-го дня народження і буде відповідати 
вимогам для отримання CalWORKs. 



(Ukrainian) 
 

 
State of California      
Department of Social Services  
  

 
Noa Msg Doc No.:M82-832H  Page 2 of 2 
Original Date             : 06-01-18 
Revision Date            : 10-01-20 

 
 
Якщо Ви звернулися з проханням про невключення до 
суми готівкових виплат Вашій родині іншої(их) 
дитини(дітей), які не відповідають правилам, Ви 
отримаєте окреме повідомлення стосовно тієї(тих) 
дитини(дітей). 
 
Суму Вашої готівкової допомоги підраховано на цій 
сторінці.  
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny the application (CW 52 request) when the parent/caretaker relative requests a 
child(ren) be removed from the AU’s MAP under SB 380 rules (Child Support) but the child(ren) do not qualify.  
Specify the name of the child(ren) and the reason the child(ren) does not qualify to be removed from the MAP.  
Add space(s) as needed to allow for the number of children’s names being denied and/or the proof that was not 
received.  Use NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has income for the correct budget.  
Calculate the AU’s MAP with the child(ren) being denied under SB 380 included in the MAP, if otherwise eligible. 
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