
Процес розгляду вашої заяви на участь у продовольчій програмі CalFresh буде завершено до _____________________.

Щоб ми змогли завершити процес розгляду вашої заяви на участь у продовольчій програмі CalFresh, ви повинні 
пройти співбесіду.  Ви отримали цей лист про призначення вам співбесіди.

 Вам призначено телефонну співбесіду для участі в продовольчій програмі CalFresh.  Якщо ви надаєте перевагу 
особистій співбесіді, зателефонуйте в Округ за номером, указаним вище, щоб домовитися про зустріч. 

STATE OF CALIFORNIA – HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ДД/ММ/РРРР

ЛИСТ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОГРАМИ CALFRESH

• •

••

Дата        :
Номер справи        :
Назва справи        :
Прізвище та ім’я працівника  :
Номер працівника        :
Номер телефону працівника  :
Адреса        :

ВАЖЛИВІ НАГАДУВАННЯ
l Непроходження цієї співбесіди може призвести до затримки виплати пільг або відхилення вашої заяви на участь у 

продовольчій програмі CalFresh.
l Якщо вам не підходить час запланованої співбесіди, її перенесення є виключно вашим обов’язком.
l Щоб змінити дату або час призначеної співбесіди, зверніться до працівників Округу.
l Обов’язкова перевірка повинна бути проведена протягом 10 днів із моменту отримання запиту про це від працівника Округу.
l Якщо вам потрібна допомога для отримання цих відомостей, повідомте про це працівника Округу.  Він допоможе вам отримати їх.
l Якщо ви не пройдете співбесіду протягом 30 днів від дати подання заяви, ви отримаєте повідомлення про відмову, і 

вам доведеться подавати заяву повторно.

ПРИМІТКИ.

CF 29A (Ukrainian) (2/14) RECOMMENDED FORM

ДАТА ПРИЗНАЧЕНОЇ СПІВБЕСІДИ:

ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:

ЧАС ПРИЗНАЧЕНОЇ СПІВБЕСІДИ:

ДОДАТКОВИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:

 Вам призначено особисту співбесіду для участі в продовольчій програмі CalFresh.

ДАТА ПРИЗНАЧЕНОЇ СПІВБЕСІДИ:

НАЗВА ВІДДІЛУ ОКРУГУ:

АДРЕСА ВІДДІЛУ ОКРУГУ МІСТО: ШТАТ: ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:

ЧАС ПРИЗНАЧЕНОЇ СПІВБЕСІДИ:

Ми зателефонуємо вам за номером, указаним вище.  Якщо номер указано неправильно, обов’язково зателефонуйте нам 
і надайте номер, за яким із вами можна буде зв’язатися для проходження співбесіди.  Дуже важливо, щоб ми мали змогу 
з вами зв’язатися.  Ви також можете надати додатковий номер, за яким вам можна зателефонувати.  Номери телефонів 
Округу можуть бути заблоковані.  Якщо ваш телефон не приймає заблоковані номери, ви можете пропустити наш дзвінок 
для проведення телефонної співбесіди, і виплату пільг буде затримано.  Якщо ви пропустите заплановану співбесіду, вам 
потрібно буде призначити нові дату й час для її проведення.  Зателефонуйте в Округ за номером, указаним вище, або 
відвідайте наш відділ, адресу якого ви також знайдете вище, щоб перенести свою співбесіду.
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