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ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԲՈԼՈՐ CALFRESH ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԿԱՐԵՎՈՐ Է, ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՐԴԱԼ

2019թ. հոկտեմբերի 1-ից Նահանգային և դաշնային օրենսդրությունների համաձայն.

CalFresh առավելագույն հատկացումներ՝ Սրանք այն նպաստների գումարներն են, որոնք 
կստանա ձեր տնային տնտեսությունը, եթե տնային տնտեսությունը եկամուտ չունի։

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԸ
1 2 3 4 5 6 7 8 Յուրաքանչյուր լրացուցիչ անձ

$194 $355 $509 $646 $768 $921 $1018 $1164 +$146
• Բացի այդ, կացարանի ավելցուկային նպաստի առավելագույն նվազեցումն ավելացել է $552.00-ից

մինչև $569.00։
• Անօթևանների կացարանի նպաստն աճել է $143,00-ից մինչև $152,06
• Ստանդարտ նվազեցումները փոխվել են հետևյալ կերպ՝
Ստանդարտ նվազեցմները 2020թ. համար՝

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԸ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐ
1-ից 3 հոգի $167.00

4 հոգի $178.00

5 հոգի $209.00

6 և ավելին հոգի $240.00

Կոմունալ ծառայությունների ստանդարտ նպաստը (SUA) $415,00-ից աճել է մինչև $432.00։
Կոմունալ ծառայությունների սահմանափակ նպաստը (LUA) $130,00-ից աճել է մինչև $135.00։ 
Հեռախոսային ծառայության նպաստը (TUA) մնում է անփոփոխ՝ $18։
Եթե SUA/LUA նպաստն օգտագործվում է որպես ձեր կացարանային նպաստի նվազեցում, և եթե ձեր 
CalFresh փաթեթում փոփոխություն չի եղել, ապա ձեր CalFresh նպաստները հնարավոր է փոխվել։ Ձեր 
CalFresh նպաստների փոփոխությունների հետ, ձեր հասանելիք գումարը կարող է կախված լինի 
տնային տնտեսության այլ փոփոխությունների հետ։ Այս և ձեր CalFresh նպաստների այլ 
փոփոխությունների մասին դուք կտեղեկանաք ծանուցման միջոցով։
Եթե դուք կարծում եք, որ մենք սխալ ենք թույլ տվել ձեր CalFresh-ի հոկտեմբերյան նպաստների հետ 
կապված նոր գումարների հատկացումների և SUA/LUA հարցում, սույն նամակը ստանալուց 90 
օրվա ընթացքում կարող եք գրավոր եղանակով դիմել նահանգային լսման համար՝ 

կամ զանգահարեք անվճար հեռախոսահամարով՝ 1-800-952-5253: Եթե դուք խուլ եք և օգտագործում 
եք TDD, ապա զանգահարեք 1-800-952-8349 հեռախոսահամարով։ Նահանգային լսման համար դիմելու 
դեպքում պետք է ասեք մեզ, թե ինչու եք կարծում, որ մենք սխալ ենք թույլ տվել։ Լսմանը կարող եք 
ներկայացնել ինքներդ ձեզ կամ կարող եք ներկայանալ ընկերոջ, փաստաբանի կամ որևէ այլ անձի 
միջոցով, որը կներկայացնի ձեր շահերը։ Անվճար իրավաբանական խորհրդատվության համար  կարող 
եք դիմել ձեր տարածքի իրավաբանական օգնության գրասենյակ։
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