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IMPORTANT INFORMATION

The County asked for and got a “Quarters of Coverage History” from Social Security for you. The 
information does not show that there are the 40 eligible quarters of work, which you must have to be 
eligible for CalFresh.

If you think that the information from Social Security is wrong or incomplete, you may contact Social 
Security and ask for an appeal. If you do ask for an appeal, Social Security will give you proof that a 
review is being done.

If you give the County this proof, you can get CalFresh benefits for up to six months from the date of 
application, or until Social Security finishes the review, whichever is sooner.

If Social Security decides that there are not enough quarters for you to be eligible for CalFresh, all 
the CalFresh benefits you get while they are doing their review will be an overissuance. You will have 
to pay them back.

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչաշրջանը խնդրել է ու ստացել Սոցիալական ապահովությունից Ձեր «Ապահովագրման 
պատմության եռամսյակները»: Այդ տեղեկությունը ցույց չի տալիս աշխատանքի 40 իրավասու 
եռամսյակներ, որոնք Դուք պետք է ունենաք CalFresh-ին որակավորվելու համար:

Եթե կարծում եք, որ Սոցիալական ապահովությունից ստացված տեղեկությունը սխալ է կամ թերի, 
ապա կարող եք կապնվել Սոցիալական ապահովության հետ ու բողոքարկում պահանջել: Եթե 
բողոքարկում եք պահանջում, ապա Սոցիալական ապահովությունը Ձեզ ապացույց կտրամադրի, որ 
կատարվում է վերանայում:

Եթե Դուք վարչաշրջանին տաք այդ ապացույցն, ապա կստանաք CalFresh նպաստները մինչև վեց 
ամսվա ընթացքում դիմումի ամսաթվից, կամ մինչև Սոցիալական ապահովությունը կավարտի իր 
վերանայումը, այս երկուսից որը որ ավելի շուտ տեղի կունենա:

Եթե Սոցիալական ապահովությունը որոշի, որ բավականին եռամսյակներ չկան CalFresh-ի ձեր 
իրավասության համար, ապա CalFresh-ի բոլոր նպաստները, որոնք Դուք ստացել եք նրանց 
վերանայման ընթացքում, համարվելու են ավելորդ նպաստներ: Դուք պետք է դրանց համար մեզ հետ 
վճարեք:
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