
MAHALAGANG IMPORMASYON PARA SA MGA SAMBAHAYAN KUNG SAAN ANG LAHAT NG NASA
HUSTONG GULANG AY NAKAKATANDA O MAY KAPANSANAN NA WALANG KITA

Nakuha mo ang paunawang ito dahil ang lahat ng nasa hustong gulang na miyembro sa iyong sambahayan sa CalFresh ay
nakakatanda o nakakakuha ng mga benepisyo sa pagkakaroon ng kapansanan (may kapansanan).

Muling pagpapa-certify para sa mga benepisyo:

Kapag nag-apply ka para sa CalFresh, “ise-certify” namin ang iyong pagiging kwalipikado sa sandaling panahon. Bago mat-
apos ang iyong sertipikasyon, kakailanganin mong “muling magpa-certify” upang patuloy na makakuha ng mga benepisyo.

Upang mapadali ang patuloy na pagkuha mo ng mga benepisyo, hindi namin hinihiling ang isang panayam para sa isang
sambahayan kung saan ang lahat ng nasa hustong gulang ay nakakatanda o may kapansanan o hindi kumikita (ang SSI at
Social Security ay mga hindi kinikita). Hindi kailangan ng iyong sambahayan na kumpletuhin ang isang panayam maliban
na lang kung gusto mo o tinukoy ng County Welfare Department (CWD) na kinakailangan ang isang panayam. Maaari kang
ma-certify hanggang 24 na buwan kung matutugunan ng iyong sambahayan ang lahat ng iba pang kundisyon ng pagiging
kwalipikado.

Mga Hakbang upang Muling Magpa-certify:

� Pakibasa ang Paunawa ng Pagwawakas ng Sertipikasyon kapag nakuha mo ito. 

� Makipag-ugnayan sa CWD, kung gusto mong makapanayam. Kadalasang ginagawa ang mga panayam sa pama-
magitan ng telepono maliban na lang kung gusto mo ang isang personal na panayam, at kung kailangan mo ng iba
pang mga pagsasaayos dahil sa pagkakaroon ng kapansanan, pakitawagan agad ang CWD.

� Kumpletuhin ang aplikasyon, pirmahan ito at lagyan ng petsa. Maaaring magreresulta ang mga tanong na iniwang
walang sagot sa isang kinakailangang panayam.

� Maaari mong i-email, i-fax, ipadala, o ibalik ang aplikasyon nang personal sa CWD (na may patunay ng mga pag-
babago mula sa iyong huling ulat) nang sa gayon ay maabot ng aplikasyong may patunay ang county sa unang
araw ng huling buwan ng panahon ng sertipikasyon. Mahalagang bigyan ang county ng panahon upang iproseso
ang aplikasyon bago matapos ang iyong sertipikasyon. 

� Tawagan agad ang county kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng patunay.

� Kung nagkaroon ka ng anumang mga pagbabago mula noong huli kang nag-ulat, mangyaring magpadala ng mga
kopya ng pag-verify o patunay sa county na may paunawa sa pag-apruba o pagtanggi; halimbawa,

� Mga gastusing medikal: Mga resibo ng mga gastusing medikal, gaya ng, mga resibo para sa mga inireresetang
gamot, salamin sa mata, supply na pang-diyabetiko, gastos sa mga pagbiyahe papunta at mula sa tanggapan
ng doktor o ospital, patunay na may isang taong nangangalaga sa taong may kapansanan, atbp.

� Hindi Kinita: Ang pinakakamakailang liham ng pagkakaloob o pahayag ng direktang deposito ng kikitain (direct
deposit statement of unearned income), halimbawa, ang SSI at social security kabilang ang mga halaga ng kita
sa interes at dalas ng mga pagbabayad

� Mga gastusin sa pabahay: Resibo ng upa, pagbabayad sa bahay o opisyal na pahayag ng pabahay na may
kumpletong address, at mga gastos sa utility

� Pangangalaga sa bata o nasa hustong gulang: Mga resibo o pahayag ng pagsingil na nagpapakita na nagbayad
ka o na nasingil ka para sa pangangalaga sa bata o pangangalaga sa nasa hustong gulang

� Bagong miyembro ng pamilya na nag-a-apply para sa mga benepisyo: Kung nakitira ang isang tao sa samba-
hayan at humiling na mag-apply para sa mga benepisyo, mangyaring magpadala ng patunay ng katayuan sa
imigrasyon, kita, mga gastusin, social security number, atbp.
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