
Magkakabisa sa Oktubre 1, 2016, ang Pang-estado at Pederal na mga 
Batas ay nagtatadhana ng mga sumusunod:

Mga Pinakamalaking Paglalaan: Ang mga ito ay mga halaga ng benepisyo 
na matatanggap ng inyong sambahayan kung ang inyong sambahayan 
ay walang kita.
Sambahayan  Bawat Karagdagang
Laki: 1 2 3 4 5 6 7 8 Leej

$194 $357 $511 $649 $771 $925 $1022 $1169 +146

l  Bilang karagdagan, ang pinakamalaking kabawasan na sobra sa 
tirahan ay tumaas mula sa $504.00 patungo sa $517.00. 

l  Ang sustento para sa tirahan ng walang-bahay na $143.00 ay hindi 
nagbago. 

l  Ang mga pangkaraniwang kabawasan ay nagbago gaya ng mga 
sumusunod:

Mga Pangkaraniwang Kabawasan para sa FFY 2017:
Laki ng Sambahayan Mga Pangkaraniwang Kabawasan

1 hanggang 3 tao  $157.00
 4 na tao  $168.00

5 tao  $197.00
 6 o higit na tao  $226.00

Ang Pangkaraniwang Sustento para sa Utilidad (Standard Utility 
Allowance, SUA) na $385.00 ay tumaas sa $389.00.

Ang Limitadong Sustento para sa Utilidad (Limited Utility Allowance, LUA) 
na $118.00 ay bahagyang tumaas sa $122.00. 

Kung ang SUA/LUA ay ginagamit bilang bahagi ng inyong 
kabawasan sa tirahan at kung kayo ay walang pagbabago sa 
inyong kaso sa CalFresh, ang inyong mga Benepisyo sa CalFresh 
ay maaaring baguhin. Sa mga pagbabago sa inyong mga benepisyo 
sa CalFresh, ang halagang matatanggap ninyo ay depende sa 
ibang mga pagbabago sa sambahayan. Ang mga pagbabagong 
ito ay isasama sa anumang paunawang natatanggap ninyo na 
nagsasabi sa inyo ng tungkol sa ibang mga pagbabago sa inyong 
mga benepisyo sa CalFresh. 

Kung sa palagay ninyo na nakagawa kami ng pagkakamali sa 
pagkuwenta ng inyong mga benepisyo sa CalFresh sa Oktubre 
dahil sa mga bagong halaga para sa mga paglalaan at SUA/
LUA maaari kayong humingi ng pagdinig ng estado, sa loob ng 
90 araw pagkatapos na matanggap ninyo ang liham na ito sa 
pamamagitan ng pagsulat sa: 

o maaari kayong tumawag nang walang-bayad: 1-800-952-5253. 
Kung kayo ay bingi at gumagamit ng TDD, tumawag sa 1-800-952-
8349. Kapag humingi kayo ng pagdinig ng estado, dapat ninyong 
sabihin sa amin kung bakit sa palagay ninyo ay nagkamali kami. 
Maaari kayong magsalita para sa inyong sarili sa pagdinig o maaari 
kayong magsama ng isang kaibigan, abugado, o ibang tao upang 
magsalita para sa inyo, pero dapat ninyong kunin ang mga taong 
ito para tulungan kayo. Maaari kayong humingi ng libreng tulong na 
pambatas sa isang opisina ng tulong na pambatas sa inyong lugar.

PAUNAWA SA LAHAT NG MGA TUMATANGGAP NG CALFRESH 
MAHALAGA — MANGYARING BASAHIN

CF 11 (English/Tagalog) (8/16) 

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

NOTICE TO ALL CALFRESH RECIPIENTS 
IMPORTANT — PLEASE READ 

Effective October 1, 2016, State and Federal laws provide for the 
following: 

Maximum CalFresh Allotments: These are benefit amounts your 
household would receive if your household had no income. 
Household     Each Additional 
Size: 1 2 3 4 5 6 7 8 Person

$194 $357 $511 $649 $771 $925 $1022 $1169 +146
l  Additionally, the maximum excess shelter deduction has increased 

from $504.00 to $517.00. 
l  The homeless shelter allowance of $143.00 remains unchanged. 
l  The standard deductions have changed as follows: 

Standard Deductions for FFY 2017:

Household Size Standard Deductions
 1 to 3 persons  $157.00

 4 persons  $168.00
5 persons  $197.00

 6 or more persons  $226.00

The Standard Utility Allowance (SUA) of $385.00 increased to $389.00. 

The Limited Utility Allowance (LUA) of $118.00 slightly increased  
to $122.00. 

If the SUA/LUA is used as part of your shelter deduction and if you 
have had no changes in your CalFresh case, your CalFresh benefits 
may be changed. With the changes in your CalFresh benefits, the 
amount you will get depends on other household changes. These 
changes will be included in any notice you get that tells you about 
other changes in your CalFresh benefits. 

If you think we made a mistake in figuring your October CalFresh 
benefits due to the new amounts for allotments and SUA/LUA you 
may ask for a state hearing, within 90 days of when you got this 
letter by writing to: 

or you may call toll free: 1-800-952-5253. If you are deaf and use 
TDD, call 1-800-952-8349. When you ask for a state hearing, you 
must tell us why you think we made a mistake. You can speak for 
yourself at the hearing or you can have a friend, attorney, or other 
person speak for you, but you must get these people to help you. 
You may ask for free legal aid at a legal aid office in your area. 


