QUÝ VỊ CÓ ĐANG HƯỞNG PHỤ CẤP AN SINH XÃ HỘI SSI KHÔNG?
ĐỪNG BỎ MẤT QUYỀN LỢI VỀ THỰC PHẨM

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, 2019,
người hưởng phụ cấp SSI sẽ đủ điều
kiện hưởng trợ cấp chương trình
CalFresh Food.
CalFresh Food là chương trình gì?
Chương trình CalFresh Food giúp người có lợi tức thấp
mua thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe.
Những người hưởng trợ cấp này được mua thực phẩm từ
bất cứ tiệm bán thực phẩm hay chợ nông dân nào có nhận
thẻ EBT.
Làm sao tôi biết tôi hội đủ điều kiện?
• Lên mạng, gọi điện thoại hoặc đến văn phòng xã hội của
quận nơi quý vị cư ngụ.
• Điền đơn – qua điện thoại, trên mạng hoặc đích
thân điền tại văn phòng quận.
• Hoàn tất cuộc phỏng vấn với nhân viên xã hội –
qua điện thoại hoặc tại văn phòng quận.
• Cung cấp giấy tờ chứng minh lợi tức và chi tiêu.
• Nhân viên văn phòng quận sẽ cứu xét hồ sơ và cho quý
vị biết kết quả trong vòng 30 ngày hoặc sớm hơn.
Chương trình CalFresh Food có ảnh hưởng đến phụ cấp
SSI của tôi hay không?
Số tiền phụ cấp SSI/SSP của quý vị sẽ KHÔNG THAY ĐỔI
hay bị giảm.

Vào trang mạng
GetCalFresh.org để nộp đơn

Gọi số 1-877-847-3663
(FOOD)

Đến văn phòng quận/tìm văn phòng
trên trang mạng CalFreshFood.org

Để được giúp đỡ bằng một ngôn ngữ khác hay được cấp phương tiện thích nghi phù hợp, vui lòng tìm
văn phòng trên trang CalFreshFood.org. Nếu cần giúp đỡ vì khiếm khuyết âm ngữ và/hoặc khiếm thính,
vui lòng gọi số Chuyển tiếp 711.
Do USDA tài trợ, một cơ quan tuyển dụng và cung cấp dịch vụ bình đẳng.

