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Виникли запитання? Зверніться до працівника, який веде
вашу справу, або зателефонуйте за вказаним вище номером.

(ADDRESSEE)

СЛУХАННЯ НА РІВНІ ШТАТУ. Якщо ви
вважаєте, що ці дії округу стосовно
вас неправомірні, ви можете вимагати
слухання. Докладніше про це див. на
зворотній стороні цього аркуша.
Пільги не буде змінено, якщо ви
вимагатимете слухання до моменту
набуття чинності цього рішення.
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n Затвердження

Станом на щомісяця ви отримуватимете 
за програмою WINS додаткові пільги в розмірі 10 дол. США на
продукти харчування. Причина надання вам таких пільг:

l Ви берете участь у програмі CalFresh, але не отримуєте
пільги за програмою штату Каліфорнія із
працевлаштування та відповідальності для дітей
(CalWORKs) або програмою тимчасової допомоги
малозабезпеченим сім’ям індійських племен (TANF);

l ви опікуєтеся дитиною віком до 18 років;
l один із членів вашої родини, який проживає з вами й

отримує пільги за програмою CalFresh, є батьком/матір’ю
чи опікуном і, будучи працездатною особою відповідно до
положень програми TANF, задовольняє вимоги програми
TANF щодо робочого часу згідно з федеральним
законодавством.

Примітка. Повторна сертифікація
Ви отримаєте повідомлення про необхідність проходження
повторної сертифікації для отримання пільг за програмою
CalFresh. Протягом цього періоду часу буде також розглянуто
питання щодо ваших прав на пільги за програмою WINS.

Якщо ви подали заяву на отримання пільг за програмою
CalWORKs і цю заяву було прийнято, надання пільг за
програмою WINS буде припинено.

n Відхилення
Вам відмовлено в наданні пільг за програмою WINS. Умови
надання пільг за програмою CalFresh залишаються
незмінними.

Підстави:
n дитині, якою ви опікуєтеся, виповнилося 18 років або більше;
n дитина, якою ви опікуєтеся, більше не проживає з вами;
n не вирішено питання щодо опікунства над дитиною;
n щоб мати змогу отримувати пільги за програмою WINS, 

робочий час має перевищувати ту кількість годин, яку ви 
вказали;

n вашу заяву на отримання пільг за програмою CalFresh 
скасовано;

n інше

n Завершення

Станом на припинено процес надання 

вам пільг за програмою WINS.

Підстави:
n добіг кінця час опікунства над дитиною, яка задовольняла 

вимоги програми;
n змінення штату Каліфорнія на інше місце постійного 

проживання;
n прийнято вашу заяву на отримання пільг за програмою 

CalWORKs;
n припинено процес надання вам пільг за програмою 

CalFresh;
n дитина, яка задовольняла вимоги програми, більше не 

проживає з вами;
n дитині, яка задовольняла вимоги програми, виповнилося 

18 років;
n робочий час має становити більшу кількість годин, ніж ви 

зазначили, щоб мати змогу отримувати пільги за 
програмою WINS;

n інше (див. нижче):

Правила. Застосовуються ці правила: ACL 13-71, ACIN I-14-
14, розділ 15525 Закону про соціальне забезпечення.
Ви можете ознайомитися з ними у своєму відділенні служби
соціального захисту.
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