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THOẢ THUẬN TÀI KHOẢN HẠN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH CALFRESH PHẦN A

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Các ngân quỹ phải được giữ trong các tổ chức tài chính, như ngân hàng, liên hiệp tín dụng, tiết kiệm hoặc vay, v.v... và tất 
cả ngân quỹ trong Tài Khoản Hạn Chế của tôi phải được giữ tách rời với bất cứ tài khoản khác.

Tôi phải cung cấp bằng chứng thông tin tài khoản.  Một số ví dụ về thông tin tài khoản bao gồm:
	 l Bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc biên nhận từ một ngân hàng, liên hiệp tín dụng, v.v... có cho thấy tên và địa 

chỉ của ngân hàng
 l Tất cả số dư và hoạt động tài khoản kể từ ngày quý vị ký tên vào Thoả Thuận Tài Khoản Hạn Chế
 l (Các) Tên (các) tài khoản

Tôi hiểu một số ví dụ về bằng chứng về cách tôi đã chi tiêu các ngân quỹ được rút ra từ (các) Tài Khoản Hạn Chế, bao gồm như sau:
	 l (Các) Chi phiếu bị hủy bỏ
 l (Các) Bản sao kê có chữ ký của (các) nhà cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ cho thấy loại và số tiền (các) chi phí 

được thanh toán
 l (Các) Biên nhận

Thoả Thuận Tài Khoản Hạn Chế này sẽ không còn hiệu lực:
	 l Khi tôi không cung cấp cho nhân viên bằng chứng về Tài Khoản Hạn Chế đó
 l Khi gia đình tôi không còn nhận các phúc lợi CalFresh
 l Khi Tài Khoản Hạn Chế bị đóng
 l Nếu luật về Tài Khoản Hạn Chế thay đổi

Không có giới hạn trong số tiền tiết kiệm tối đa trong một tài khoản hạn chế.  Tôi có thể có hơn một tài khoản hạn chế, và các 
ngân quỹ trong tất cả các tài khoản hạn chế không được tính vào mức giới hạn tài nguyên của gia đình tôi.

Nếu các phúc lợi CalFresh của tôi chấm dứt vì bất cứ lý do gì, và nếu tôi nộp đơn xin lại các phúc lợi CalFresh, và có sự gián 
đoạn trong các phúc lợi, tổng tài nguyên có thể tính của tôi, bao gồm bất cứ số tiền nào trong (các) Tài Khoản Hạn Chế, không 
thể nhiều hơn mức giới hạn tài nguyên $2,000/$3,250.  Tôi phải thiết lập một Thoả Thuận Tài Khoản Hạn Chế mới khi nộp 
đơn để bắt đầu một Tài Khoản Hạn Chế mới.  Cần phải có một Thoả Thuận Tài Khoản Hạn Chế nếu có gián đoạn trợ cấp.

Nếu các ngân quỹ trong (các) Tài Khoản Hạn Chế của tôi được rút ra và không được chi tiêu cho một chi phí được phép, 
thậm chí khi tôi có những chi phí cho một cái chết hoặc cấp cứu đe doạ tính mạng, số tiền được rút ra sẽ được tính vào mức 
giới hạn tài nguyên và quận sẽ đánh giá lại tất cả tài nguyên.

Nhu cầu để có những tài nguyên gần với mức giới hạn tài nguyên $2,000 của tôi ($3,250 nếu có ít nhất một thành viên hộ gia đình  
khuyết tật/ từ 60 tuổi trở lên) cho những trường hợp cấp cứu hoặc các chi phí khác trước khi tôi bắt đầu một Tài Khoản Hạn Chế.

Nếu tôi báo cáo những thay đổi thu nhập và hộ gia đình nửa năm một lần và rút các ngân quỹ trong thời gian nửa năm đó, tôi 
phải báo cáo việc rút tiền đó trong báo cáo thu nhập kế tiếp  (SAR 7) hoặc khi đến hạn việc chứng nhận lại.  Nếu tôi không 
phải là hộ gia đình Báo Cáo Nửa Năm Một Lần, tôi phải báo cáo các lần rút tiền trong vòng 10 ngày kể từ ngày rút tiền.

Tiền lời thu được từ (các) Tài Khoản Hạn Chế của tôi phải được ký gửi trực tiếp vào (các) tài khoản đó.  Nếu tiền lời được 
gửi cho tôi, tôi phải chuyển trở lại vào Tài Khoản Hạn Chế đó.

Tiền được tiết kiệm trong một Tài Khoản Hạn Chế chỉ có thể được chi tiêu cho một hoặc nhiều chi phí được phép có liên hệ 
trực tiếp với:
	 l Mua một ngôi nhà mà tôi sẽ sống tại đó
 l Bắt đầu một việc kinh doanh mới
 l Việc giáo dục hoặc đào tạo việc làm cho người chủ tài khoản và (những) người phụ thuộc của người đó

Việc Chứng Nhận
Tôi đã đọc phần tổng quan.   Tôi hiểu các quy định và trách nhiệm của tôi như khi tôi đã ký tắt ở trên khi bắt đầu và duy trì một Tài Khoản 
Hạn Chế, và nhu cầu để có những tài nguyên gần với mức giới hạn tài nguyên $2,000 của tôi hoặc $3,250 (nếu có ít nhất một thành viên 
hộ gia đình khuyết tật hoặc từ 60 tuổi trở lên) cho những trường hợp cấp cứu hoặc các chi phí khác trước khi tôi bắt đầu một Tài Khoản 
Hạn Chế.  Tôi sẽ hỏi nhân viên của tôi nếu tôi không biết chắc một chi phí được phép là gì, tôi cần bằng chứng gì, hoặc bằng chứng đó 
phải được cung cấp cho quận khi nào.
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