
إذا لم ترسل تقريًرا كامالً يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، إجابة عن األسئلة في التقرير SAR 7 مع إرفاق الدليل عند طلبه، فقد يتم إرجاء اإلعانات الخاصة بك أو تغييرها أو   •
إيقافها. قم بإرفاق صفحة منفصلة من الورق عند الطلب.

قد يترتب على المعلومات التي تبلغ عنها زيادة اإلعانات الخاصة بك أو تخفيضها أو إيقافها. •
قم بإرسال تقريرك المكتمل بحلول الخامس من الشهر التالي على شهر اإلبالغ. ويكون التقديم متأخًرا بعد الحادي عشر من الشهر.  •

األمثلة

الراتب  • العمل للحساب الشخصي الخاص   • األجور   • الدخل  
الدخل العيني، مثل السكن المكتسب  • اإلكراميات   • إجازة مدفوعة األجر   •

والسكن/المرافق/المالبس/الغذاء المجاني الفوائد أو األرباح  • خدمات الدعم   •
أرباح المقامرة/اليانصيب  • مزايا اإلضرابات   •  )IHSS( المنزلي

النقد والهدايا والقروض والمنح الدراسية  • أموال الضرائب المستردة   • دعم الطفل/الزوجة   •
مزايا اإلعاقة الخاصة أو الحكومية أو التقاعد  • البطالة   • التأمين/التسويات القانونية   •

تعويض العمال   • الضمان االجتماعي   • الدخل اإليجاري والمساعدة اإليجارية   •
مزايا المحاربين القدامى  • دخل الضمان االجتماعي/مبلغ   • أية مزايا حكومية   •

أو تقاعد العاملين بالسكك الحديدية   )SSI/SSP( الوالية التكميلي تأمين اإلعاقة للوالية  •

حساب توفير  • حساب جاري   • السيارات المزودة بموتور    • الملكية 
بوالص التأمين على الحياة  • سندات االدخار    • رصيد اإلعانة النقدية لبطاقة    •

الودائع  • األرض   • :)EBT( تحويل المزايا اإللكترونية
المنزل    •

ضرائب الملكية  • الرهن    • اإليجار    • تكاليف 
رسوم جمع النفايات  • التأمين على مالك البيوت    • المرافق   • السكن  

النقل  • رسوم التعليم واإلمدادات الجامعية    • النفقات الطبية    • النفقات 
األثاث  • رسوم التعليم اإللزامي   • أقساط التأمين الصحي    •

تكاليف السكن  • دعم الطفل/الزوج   • رعاية األطفال/المعولين    •

العقوبات

عقوبات االحتيال الخاص باإلعانة النقدية: إذا لم تتبع قواعد اإلعانة النقدية عن عمد، فيمكن 
تخفيض إعانتك النقدية لفترة من الزمن وقد يتم تغريمك 10,000$ و/أو إرسالك إلى الحبس 

أو السجن لمدة 3 سنوات.

يمكن أن تتوقف اإلعانة النقدية الخاصة بك:

أشهر   6 خاطئة:  معلومات  تقديم  أو  المعلومات  جميع  عن  اإلبالغ  بعدم  يتعلق  فيما   •
للجريمة األولى أو 12 شهًرا للمرة الثانية أو لألبد في المرة الثالثة.

لتقديم طلب واحد أو أكثر للحصول على إعانة ألكثر من حالة في نف 2رة  بالنسبة   •
الزمنية: سنتان للجريمة األولى و4 سنوات للمرة الثانية أو لألبد في المرة الثالثة.

من  أقل  مبلغ  لسرقة  سنتان  إعانة:  على  للحصول  احتيال  بجريمة  لإلدانة  بالنسبة   •
لسرقة  ولألبد  4,999.99$؛  إلى   $2,000 من  مبلغ  لسرقة  5 سنوات  2,000$؛ 

مبلغ5,000$  أو أكثر.
لألبد: لتقديم دليل مزيف باإلقامة للمقاطعة للحصول على إعانة في مقاطعة أو أكثر أو   •
غير  لطفل  للمقاطعة  صحيحة  غير  معلومات  تقديم  الوقت؛  نفس  في  أكثر  أو  والية 
مستحق أو طفل غير موجود؛ الحصول على أكثر من 10,000$ من اإلعانات النقدية 
الثالثة باالحتيال من قبل المحكمة أو جلسة استماع  من خالل االحتيال؛ اإلدانة للمرة 

إدارية.

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA 
          CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES              

 التعليمات والعقوبات الخاصة بتقرير 
SAR 7 حالة االستحقاق

Calfreshبالنسبة لإلعانة النقدية و

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالمقاطعة.

SAR 7 ADDENDUM )ARABIC( )4/13(  ELIGIBILITY STATUS REPORT - SEMI-ANNUAL FOR CASH AID AND CALFRESH - REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

 Calfresh إذا لم تتبع قواعد برنامج :Calfresh عقوبات االحتيال الخاص ببرنامج
عن عمد، فقد يتم إيقاف اإلعانات الخاصة بك لمدة 12 شهًرا ألول مخالفة أو 24 شهًرا 
مبلغ  حتى  غرامة  بدفع  مطالبتك  تتم  قد  الثالثة.  المرة  في  لألبد  أو  الثانية  للمرة 

250,000$ و/أو السجن/الحبس لمدة 20 عاًما.

إذا ثبتت إدانتك في المحكمة أو جلسة االستماع اإلدارية بسبب:
أو  الذخيرة  أو  النارية  األسلحة  مقابل  بيعها  أو   Calfresh بإعانات  متاجرتك   •

المتفجرات، فيمكن إيقاف إعانات Calfresh لألبد من أول مخالفة.
للمراقبة،  خاضعة  مواد  مقابل  بيعها  أو   Calfresh برنامج  بإعانات  متاجرتك   •
في  ولألبد  األولى  للمخالفة  شهًرا   24 لمدة  بك  الخاصة  اإلعانات  إيقاف  فيمكن 

المخالفة الثانية.
أكثر،  أو  بمبلغ$500   تقدر  التي  بيعها  أو   CALFRESH بإعانات  متاجرتك   •

فيمكن إيقاف إعانات CALFRESH الخاصة بك لألبد.
بحيث  للمقاطعة،  إقامة غير صحيحة  معلومات  أو  مزيفة  تعريف  بيانات  تقديمك   •
يمكنك تلقي إعانات Calfresh، فيمكن إيقاف إعانات برنامج Calfresh لمدة 

10 سنوات.

إجمالي الدخل يعني المقدار الذي تحصل عليه قبل خصم االستقطاعات )على سبيل المثال: الضرائب أو الضمان االجتماعي أو اشتراكات التقاعد، أو أقساط خطة الرعاية الصحية أو الحجوزات 
وما إلى ذلك(.




