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ЗМІНИ У ЗАКОНІ ШТАТУ ПРО НЕВРАХОВАНИЙ ЗАРОБЛЕНИЙ ДОХІД

Починаючи з 1 червня 2020 року, програма CalWORKs матиме нові правила, відповідно до яких може 
змінитися Ваша готівкова допомога. При розрахунку Вашої субсидії сума, яку Ви отримуєте, залежить від 
розміру Вашого домогосподарства та будь-якого доходу, який Ви можете отримати. Закон дозволяє не 
враховувати певний прибуток при нарахуванні Вашої готівкової допомоги (неврахований дохід [income 
disregards]). Новий закон вносить зміни до неврахування заробленого прибутку (Earned Income Disregard 
[EID]). Ці зміни можуть означати, що розмір Вашої готівкової допомоги за програмою CalWORKs може 
підвищитися, починаючи з першого місяця Вашого наступного періоду виплат.

У деяких випадках, зміни, про які було повідомлено добровільно, можуть призвести до підвищення виплат 
за однією програмою і зниження виплат за іншою програмою. Наприклад,  підвищення CalWORKs може 
призвести до зниження допомоги CalFresh.

Новий спосіб розрахунку розрахунку Вашої готівкової допомоги CalWORKs:
• Якщо Ваша родина отримує більше ніж $500 нетрудового доходу за інвалідністю (Disability-Based

Unearned Income [DBI]), не буде враховано лише $500. (DBI може бути виплатою соціального
страхування з інвалідності, виплатою працівникам, які отримали виробничі травми, виплатами
штату з огляду на інвалідність та ін.) DBI понад $500 буде вирахувано із розміру Вашої субсидії.

• Якщо Ваша родина отримує $500 або менше щомісячних виплат DBI, жодну з виплат DBI не буде
враховано при підрахунку Вашої виплати готівкової допомоги.

• Якщо Ви також маєте трудовий дохід, будь-який залишок від неврахованих $500 не буде враховано
як дохід при підрахунку Вашої готівкової допомоги.

• Крім того, 50% будь-якого залишку заробленого доходу також не буде враховано.
• Залишком буде Ваш чистий врахований дохід. Саме ця сума буде використовуватися при

нарахуванні Вашої субсидії.

Нижче наведено приклад того, як готівкову допомогу наразі нараховують для одиниці, яка потребує 
допомоги (Assistance Unit [AU]), яка має лише трудовий дохід.

Родина, яка складається з матері та двох дітей, має валовий зароблений дохід $1200 на місяць. Родина проживає в Регіоні 1. 

У цьому прикладі використовується поточний EID 
у розмірі $225:

$1200 Валовий зароблений дохід
- 225 EID
$975 Проміжний результат

- 487.50 50 відсотків EID
$487 *Загальний дохід, який враховано

$878 Максимальна виплата допомоги  
(родина з 3 у регіоні 1)

- 487 Загальний дохід, який враховано
$391 Розмір місячної субсидії

Це той самий приклад, в якому використовується вищий 
EID у розмірі $500:

$1200 Валовий зароблений дохід
- 500 EID
$700 Проміжний результат
- 350 50 відсотків EID
$350 *Загальний дохід, який враховано

$878 Максимальна виплата допомоги  
(родина з 3 у регіоні 1)

- 350 Загальний дохід, який враховано
$528 Розмір місячної субсидії

*Загальний врахований дохід округлено вниз до найближчого долара.
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Нижче наведено приклад того, як готівкову допомогу буде нараховано для AU, які отримують 
нетрудовий дохід з інвалідності.

Родина, яка складається з матері та двох дітей, отримує валовий зароблений дохід у розмірі 
$1200 на місяць. Кожна дитина отримує $200 виплат з інвалідності, які базуються на заяві про 
інвалідність відсутнього батька.

$400 Нетрудовий дохід за інвалідністю
(Disability-Based Unearned Income [DBI])

- 500 EID
($-100) Невикористаний неврахований DBI

$1200 Валовий трудовий дохід
- 100 Невикористаний неврахований DBI (загаданий вище)

$1100 Проміжний результат
- 550 50 відсотків EID
$550 Загальний дохід, який враховано

$878 Максимальна виплата допомоги (родина з 3 у регіоні 1)
- 550 Загальний дохід, який враховано
$328 Розмір місячної субсидії

Ці зміни також стосуються отримувачів готівкової допомоги для біженців, готівковою допомоги 
для імігрантів та допомоги для жертв торгівлі людьми та жертв злочинів (готівкова допомога за 
програмою TCVAP та за програмою TCVAP CalWORKs), оскільки виплати готівкової допомоги 
за цими програмами базуються на сумах CalWORKs.

Ви отримаєте Повідомлення про дії (Notice of Action [NOA]), в якому буде показано, як відбулося 
це підвищення субсидії. Якщо Ви також отримуєте CalFresh, Ви, можливо, отримаєте меншу 
допомогу за програмою CalFresh через підвищення субсидії. У цьому разі, Ви отримаєте окреме 
повідомлення, в якому Вас поінформують про нову суму Вашої допомоги CalFresh.
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