
 Kết thúc Calfresh Hỗ Trợ Khẩn Cấp FAQ 

Cập nhật: 4/8/2022 

Được tài trợ bởi USDA SNAP, một nhà tuyển dụng và cung cấp cơ hội bình đẳng. 
Vào trang web CalFreshFood.org để tìm hiểu thêm về CalFresh.

1. Calfresh Hỗ Trợ Khẩn Cấp là gì?
CalFresh Hỗ Trợ Khẩn Cấp là sự gia tăng tạm thời trong số tiền trợ cấp CalFresh. Trong đại
dịch COVID-19, Quốc hội đã cho phép gia tăng tiền khẩn cấp để giúp đáp ứng nhu cầu thực
phẩm. Điều này có nghĩa là kể từ tháng 3 năm 2020, các hộ gia đình đã nhận được sự gia
tăng ít nhất $95 trong tiền trợ cấp CalFresh mỗi tháng.

2. Tại sao các Khoản Phân Bổ Khẩn Cấp CalFresh sắp kết thúc?
Các Khoản Phân Bổ Khẩn Cấp CalFresh sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2023. Đạo Luật Hợp
Nhất Ngân Sách Năm 2023 sẽ chấm dứt việc cấp các Khoản Phân Bổ Khẩn Cấp CalFresh
cho các hộ gia đình để đối phó với đại dịch COVID-19.

3. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi CalFresh của tôi như thế nào?
Phần hỗ trợ cuối cùng sẽ được phát vào tháng 3 năm 2023. Quý vị sẽ nhận được ít CalFresh
hơn bắt đầu vào tháng 4 năm 2023. Một số gia đình sẽ thấy sự thay đổi lớn trong số tiền nhận
được.

4. Tôi có còn nhận được phúc lợi CalFresh sau khi CalFresh Hỗ Trợ Khẩn Cấp kết thúc
không?
Quý vị sẽ tiếp tục nhận được phúc lợi CalFresh miễn là quý vị vẫn còn đủ điều kiện.  Số tiền
trợ cấp của quý vị dựa trên hoàn cảnh gia đình, số người trong hộ, thu nhập và các khoản
khấu trừ.
Để chắc chắn rằng quý vị nhận đủ quyền lợi từ Calfresh, quý vị cần đảm bảo rằng Quận hạt
có thông tin mới nhất từ quý vị chẳng hạn như:

• Chi phí nhà ở
• Chi phí y tế (chỉ khi quý vị từ 60 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật)
• Chi phí trả cho việc chăm sóc trẻ em hoặc người phụ thuộc

Để cập nhật thông tin hoặc hoàn cảnh của mình, quý vị có thể liên hệ với văn phòng dịch vụ 
xã hội quận hạt địa phương bằng cách gọi 1-877-847-3663 hoặc trực tiếp đến văn phòng dịch 
vụ xã hội quận hạt địa phương, quý vị có thể sử dụng bản đồ định vị văn phòng của chúng tôi 
tại www.CalFreshFood.org. 

5. Tôi có thể yêu cầu một buổi điều trần công bằng về sự thay đổi này không?
Sự thay đổi này đến từ quy định của Liên bang và không được coi là suy giảm trong số tiền
trợ cấp CalFresh thông thường của quý vị. Một thẩm phán điều trần của tiểu bang sẽ không
thể ra lệnh tiếp tục phân phát tiền hỗ trợ khẩn cấp sau khi nó đã kết thúc.

6. Tôi có thể tìm thêm nguồn thực phẩm trong cộng đồng của mình ở đâu?
Quý vị có thể nhận được thực phẩm miễn phí từ ngân hàng thực phẩm địa phương của quý
vị. Có rất nhiều ngân hàng thực phẩm cung cấp thực phẩm miễn phí cho mọi người trong
cộng đồng của họ trên khắp tiểu bang California. Để kết nối với ngân hàng thực phẩm, xin vui
lòng truy cập https://www.cafoodbanks.org/find-food/.
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