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MESSAGE: 

Sinabihan mo kamakailan ang County 
tungkol sa isang pagbabago sa ari-arian. 

Kadalasan, hindi ka magiging kwalipikado 
para sa tulong na pera dahil sa halaga ng 
ari-arian na iyong iniulat.  Sinasaad ng 
mga panuntunan na tinitingnan lang ng 
County ang iyong ari-arian kada anim na 
buwan.  Nangangahulugan ito na hindi 
namin babaguhin ang iyong tulong na pera 
sa oras na ito. 

[ ] Ang iyong susunod na ulat ay sa iyong 
taunang redetermination.  Ang lahat ng 
impormasyon ay dapat iulat at i-verify sa 
iyong form ng redertimination ng SAWS 2.   

[ ] Ang iyong susunod na ulat ay ang 
Dalawang Beses sa Isang Taon na Ulat 
(Semi-Annual Report o SAR 7) 

□ Nagbigay ka sa amin ng patunay ng
ari-arian at ang halaga nito.
Hindi mo kailangang iulat muli
ang ari-ariang ito, maliban na
lang kung may pagbabago.

□ Hindi ka nagbigay sa amin ng
patunay ng ari-arian nang
iniulat mo ito.  Dapat mong
iulat ang ari-arian sa SAR 7 at
maglakip ng patunay.  Kung hindi
na sa iyo ang ari-arian, iulat
iyon at kung ano ang nangyari
doon (ibinenta, ginastos, atbp.).

Ang limitasyon sa ari-arian ay $2,000, o 
$3,250 kung may isang tao sa kaloob na 
mahigit 60 taong gulang o may kapansanan. 
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Upang manatiling kwalipikado para sa 
tulong na pera, dapat mong ibenta ang 
ari-arian sa makatarungang halaga, at 
pagkatapos ay gastusin ang pera upang 
bumaba ang limitasyon sa ari-arian, o 
ilagay ito sa isang pinaghihigpitang bank 
account.  Hindi mo ito maaaring ipamigay 
o makuha sa presyong mas mababa kaysa sa
kung ano ang makatarungan. 

Pinoprotektahan ng isang pinaghihigpitang 
bank account ang mga pag-iipon para sa 
pag-aaral, pabahay, o upang magsimula ng 
isang negosyo.  Dapat mong tawagan ang 
iyong worker at punan ang paperwork ng 
CalWORKs at aprubahan at pagkatapos ay 
magbukas ng espesyal (hiwalay) na bank 
account para sa mga pag-iipong ito. 

INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform 
clients that information reported about 
property during the semi-annual period 
has resulted in no change to their 
benefit amount. 
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