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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՆԵՐԳԱՂԹԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹ
Դրամական Օժանդակության Ներգաղթածների Համար (CAPI) ծրագիրը՝
ֆինանսավորված է
նահանգի կողմից, որն իրականացվել է 1998 թվ. նոյեմբերի 1-ի ժողովի 2279 օրինագծի հետևանքով:
Այն նախագծված է ապահովելու ամսական դրամական նպաստներ տարեց, կույր և հաշմանդամ ոչ
քաղաքացիներին,
ովքեր
իրավասու
չեն
ստանալու
Լրացուցիչ
Ապահովածության
Եկամուտ/Նահանգային Լրացուցիչ Վճարում (SSI/SSP), որը բացառապես պայմանավորված է իրենց
ներգաղթի կարգավիճակի վրա: CAPI-ի մասնակիցները կարող են իրավասու լինել CalFresh, MediCal, In-Home Supportive Services, և այլ հասարակական աջակցության: Իրենք պետք է
յուրաքանչյուր նպաստի համար առանձին դիմեն:

ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
CAPI ծրագրին իրավասու լինելու համար, անհատը պետք է ավարտի CAPI-ի դիմումնագրի ընթացքը
և բավարարի հետևյալ բոլոր պայմանները.


Ոչ քաղաքացի,բավարարում է համապատասխան ներգաղթի կարգավիճակը
 Որակավորված ներգաղթող – օտարերկրացի, որին օրինաբառ թույլատրվել է մշտապես
բնակվել Միացյալ Նահանգներում
 PRUCOL ներգաղթող – օտարերկրացի, որը մշտապես բնակվում է Միացյալ
Նահանգներում համաձայն գույնի օրենքի:
 65 կամ ավելի տարեկան եք, կույր և հաշմանդամ, ինչպես սահմանված է SSI/SSP
նպատակներով – California Disability Determination Service Division-ը (DDSD)
պատասխանատու է կուրության և հաշմանդամության որոշում ընդունելու CAPI-ի համար:



Կալիֆոռնիայի բնակիչ – Բնակության ժամանակահատված չի պահանջվում, սակայն, եթե անձը
ֆիզիկապես բացակա է Կալիֆոռնիայից ավելի քան 90 օրացույցային օր, այս բացակայությունը
կհամարվի որպես ապացույց, որ լքել է Կալիֆոռնիան որպես բնակության վայր:



Ռեսուրսները թույլատրելի սահմանից ցածր են
 $2,000 անհատի համար
 $3,000 զույգի համար

“To Enrich Lives Through Effective And
Caring Service”

-2ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ (Շարունակություն)


Եկամուտը ցածր է քան CAPI-ի Վճարման Ստանդարտը, որը ցածր է քան SSI/SSP վճարման
չափը
 Ցածր քան $10.00 անհատի համար
 Ցածր քան $20.00 զույգի համար



Իրավասու չէ SSI/SSP համար բացառապես իր ներգաղթի կարգավիճակի պատճառով –
անիրավասությունը պետք է ստուգվի պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական մերժման նամակով,
որն ուղարկվել է Social Security Administration-ի կողմից 1998 թվ. օգոստոսի 1-ից հետո և CAPI
դիմումնագրից սկսած վեց ամսվա ընթացքում, որտեղ նշված է, որ անձն իրավասու չէ SSI/SSPI
ներգաղթի կարգավիճակի պատճառով:

ԱՆԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ CAPI-Ի ՀԱՄԱՐ
Անձը իրավասու չէ CAPI ստանալու, եթե նա.


ԱՄՆ-ի քաղաքացի է



Բնակիչ է հանրային հաստատությունում առնվազն 30 անընդմեջ օր



Փախուստի դիմած ոճրագործ/խոստումով ազատման խախտող է



Կալիֆոռնիայից դուրս է առնվազն 30 անընդմեջ օր

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐԻ ՍՊԱՍԵԼԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ


Ներառեք հաշվելով հովանավորի եկամուտը և ռեսուրսները, որպես CAPI-ի մասնակցի
պատկանելիություն



Դիմել անկախ այն հանգամանքից, թե հովանավորը, ըստ էության CAPI-ի մասնակցին
տրամադրում է որևէ աջակցություն, թե ոչ



Դիմել 10 տարի առաջ սկսած այն օրվանից, երբ հովանավորը տրամադրել է երաշխավորագիր,
CAPI-ի մասնակցի Միացյալ Նահանգներ ժամանելը, կամ որը որ ավելի ուշ է

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐԻ ՍՊԱՍԵԼԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
Հին երաշխավորագիր. Ձև I-134 ներկայացված
մինչև 1997թ. դեկտեմբերի 19-ը



Նոր երաշխավորագիր. Ձև I-864 ներկայացված 1997
դեկտեմբերի 19-ին կամ դրանից հետո


Հովանավորը մահանում է

CAPI մասնակիցները.
 մշտական բնակության ընդունելության
օրվանից սկսած 3 տարի բնակվում են
Միացյալ Նահանգներում:
 որոնք Միացյալ Նահանգներ ժամանելուց
հետո կուրացան կամ հաշմանդամ դարձան:
 օրինապես չեն ընդունվել մշտական
բնակության համար
 որոնք հովանավորի կամ հովանավոր կնոջ/
ամուսնու կողմից չարաշահման զոհ են:

Հովանավորը մահանում է
CAPI մասնակիցները.
 դառնում են հպատակագրված քաղաքացի
 ունեն Սոցիալական Ապահովության
ապահովագրման 40 եռամսյակներ
 չարաշահման զոհ են և ապրում են
չարաշահողից հեռու մեկ այլ ընտանիքում
 բավարարում են աղքատության
բացառության չափանիշը:

-3ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
Աղքատության բացառությունը կիրառվում է 12 ամսյա ժամանակահատվածում:
Ժամանակահատվածը սկսվում է, երբ բոլոր պայմանները բավարարված են և ընթացքի մեջ
են 12 անընդմեջ ամիսներ(ներառյալ չվճարված ամիսները):
Աղքատության բացառությունը ազդում է երբ
բոլոր հետևյալները բավարարված են.


Հովանավորի սպասելիության
արդյունքները մերժել, կասեցրել կամ
նվազեցրել են CAPI-ի նպաստները



CAPI-ի մասնակիցը անկարող է ձեռք
բերել սնունդ և օթևան



CAPI-ի մասնակիցը լրացնում և
ստորագրում է CAPI Աղքատության
Բացառության Հայտարարությունը
(SOC 809)



Գործի աշխատողը որոշում է, թե երբ է
աղքատության բացառությունը գործում

Աղքատության բացառությունը չի ազդում
երբ հետևյալներից որևէ մեկն է կատարվում.


CAPI-ի մասնակիցը ապրում է իր
հովանավորի հետ



The CAPI-ի մասնակիցը ապրում է
հովանավորից բացի որևէ մեկի հետ և
ստանում է անվճար սենյակ և սնունդ:

ԴԻՄՈՒՄՆԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑՔ
Նույնիսկ երբ CAPI դիմումնագրերը ներկայացվեն ցանկացած DPSS-ի շրջանային գրասենյակ,
խորհուրդ է տրվում, որ այս դիմումնագրերը ներկայացվեն հետևյալ վայրը.
Metro North District Office #38
(CAPI-ի կենտրոնացված գրասենյակ)
2601 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
(213) 639 - 5407
Անկողնային կամ բնակարանային խնամքի CAPI-ի դիմորդները դիմումնագիրը փոստով
ստանալու համար կարող են հեռաձայնել Հաճախորդների Սպասարկման Կենտրոնի
հեռախոսահամարներով՝
 (866) 613 – 3777
 (626) 569 – 1399
 (310) 258 – 7400
 (818) 701 – 8200
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