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ЗАКОНОМ ШТАТУ ЗМІНЮЮТЬСЯ РІВНІ МАКСИМАЛЬНИХ ВИПЛАТ 
ДОПОМОГИ (MAP) ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ ГОТІВКОВОЇ ДОПОМОГИ   

Починаючи з 1 жовтня 2019 року розміри МАР для всіх родин, які отримують готівкову допомогу  
(cash aid), буде підвищено.
У вересні Ви отримаєте Повідомлення про вчинення дій (Notice of Action [NOA]), в якому буде вказано 
новий розмір Вашої допомоги з 1 жовтня.

Зміни в програмі CalFresh:
Більшість родин отримують меншу допомогу CalFresh, коли вони отримують більшу готівкову 
допомогу. Ви отримаєте окреме повідомлення, якщо у Вашій допомозі CalFresh відбудуться зміни.

Нові таблиці MAP:
Нова таблиця MAP для Регіону 1, зі звільненням

Особа(и), яка(і) 
отримує(ють) допомогу 

Стара  
MAP

Нова  
MAP

Збільшення 
MAP

1 $431 $606 $175
2 $710 $778 $68
3 $879 $983 $104
4 $1,044 $1,181 $137
5 $1,188 $1,385 $197
6 $1,335 $1,589 $254
7 $1,467 $1,792 $325
8 $1,599 $1,998 $399
9 $1,728 $2,199 $471

10 або більше $1,858 $2,406 $548

Нова таблиця MAP для Регіону 1, без звільнень 
Особа(и), яка(і) 

отримує(ють) допомогу 
Стара  
MAP

Нова  
MAP

Збільшення 
MAP

1 $391 $550 $159
2 $635 $696 $61
3 $785 $878 $93
4 $937 $1,060 $123
5 $1,065 $1,242 $177
6 $1,196 $1,424 $228
7 $1,315 $1,606 $291
8 $1,431 $1,788 $357
9 $1,548 $1,970 $422

10 або більше $1,662 $2,152 $490

Нова таблиця MAP для Регіону 2, зі звільненням  
Особа(и), яка(і) 

отримує(ють) допомогу 
Стара  
MAP

Нова  
MAP

Збільшення 
MAP

1 $411 $576 $165
2 $678 $739 $61
3 $838 $934 $96
4 $994 $1,122 $128
5 $1,134 $1,316 $182
6 $1,273 $1,510 $237
7 $1,399 $1,702 $303
8 $1,524 $1,898 $374
9 $1,648 $2,089 $441

10 або більше $1,771 $2,286 $515

Нова таблиця MAP для Регіону 2, без звільнень
Особа(и), яка(і) 

отримує(ють) допомогу 
Стара  
MAP

Нова  
MAP

Збільшення 
MAP

1 $370 $520 $150
2 $604 $661 $57
3 $748 $834 $86
4 $891 $1,007 $116
5 $1,014 $1,180 $166
6 $1,139 $1,353 $214
7 $1,250 $1,526 $276
8 $1,363 $1,699 $336
9 $1,474 $1,872 $398

10 або більше $1,582 $2,044 $462
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