
KAPAG SINASAGOT ANG SUMUSUNOD NA MGA KATANUNGAN ISIPIN ANG PETSANG ITO

FOR OFFICIAL USE ONLY

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

PAGHAHAYAG NG MGA IMPORMASYON PARA SA PAGPAPASIYA

SA PATULOY NA KUWALIPIKASYON PARA SA PROGRAMA 

NA PERANG TULONG SA MGA IMIGRANTE (CAPI)
Kung ang pangalan at adres sa ibaba o sa nakalakip na sulat ay hindi wasto, 
pakiguhitan ang bahaging mali at isulat ang wastong impormasyon.
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■■ CAPI        ■■ SSI        ■■ Ineligible

GAMITIN ANG SEKSIYON PARA SA MGA KOMENTARYO SA PAHINA 3 KUNG KAILANGAN MO NG KARAGDAGANG ESPASYO

PARA SA ANUMANG KATANUNGAN

A. Mayroon ka bang anumang mga problemang nauugnay sa kalusugan ng iyong katawan o pag-iisip?
(Halimbawa, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa puso, diyabetis, artraytis, osteoporosis,
mata o paningin, labis na pagkalungkot) kung oo, mangyari lamang na bahagyang ipaliwanag:

B. Mayroon ka bang Medi-Cal sa kasalukuyan?

Tumatanggap ka ba ng mga Selyo ng Pagkain sa kasalukuyan?

Mayroon ka bang SSI/SSP sa kasalukuyan?

C. Kung may nag-isponsor sa iyo, ang iyong isponsor ba ay namatay na o may kapansanan?

Kung may nag-isponsor sa iyo, ang iyong isponsor ba (o asawa ng isponsor) ay nagmamalabis sa iyo?

1. Mula noong petsa sa itaas, nagbago ba ang iyong estado bilang imigrante, o ikaw ba ay naging mamamayan
na ng Estados Unidos?
Kung oo, ipaliwanag ang pagbabago at maglakip ng mga kopya ng mga bagong dokumento.
Pagbabago: Petsa ng Pagbabago:

2. A) Mula noong petsa sa itaas, ikaw ba ay lumabas na sa Estados Unidos?
Kung oo, sagutan ang ibaba at maglakip ng kopya ng pasaporte, permiso ng muling pagpasok, 
o iba pang mga dokumento ng pagbibiyahe.
(Mga) Petsang umalis: (Mga) Petsang bumalik:

B) Mula noong petsa sa itaas, ikaw ba ay lumabas na sa California?  Kung oo,
(Mga) Petsang umalis: (Mga) Petsang bumalik:

3. Mula noong petsa sa itaas, ikaw ba ay naglagi nang buong buwan sa isang ospital, bahay alagaan, 
o iba pang institusyon?
Kung oo,
Uri ng institusyon: Mga petsang pumasok at umalis:

4. Mula noong petsa sa itaas, mayroon bang sino mang taong lumipat upang tumira sa o umalis sa lugar 
kung saan ka nakatira?
Kung oo, ipaliwanag:

5. Mula noong petsa sa itaas, ikaw ba ay lumipat na? Kung oo, Petsa ng paglipat:
Bagong Adres:

6. Mula noong petsa sa itaas, mayroon bang sino mang taong nagbigay sa iyo (o sa iyong asawang kasama 
mong naninirahan) ng anumang pera, pagkain, libreng lugar na matitirhan, o tumulong sa iyong magbayad 
ng iyong upa o mga gastusin sa bahay?

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

▼

URI NG TULONG
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SINO ANG NAGBIGAY SA IYO NG
TULONG

GAANO KADALAS HALAGA

$



7. MULA NOONG PETSA SA PAHINA 1, ikaw ba (o ang iyong asawang kasama mong naninirahan) ay kumita
ng pera sa pagtatrabaho, kabilang ang sariling hanapbuhay.

9. Ikaw ba (o ang iyong asawang kasama mong naninirahan) ay may anumang checking o savings accounts o iba pang pera sa
isang institusyon ng pananalapi? Kung oo, sagutan ang ibaba at maglakip ng katibayan.  Isama ang anumang mga account
kung saan mayroon kang direktang deposito ng anumang pera at anumang mga account sa loob o labas ng Estados Unidos.

10. Ikaw ba (o ang iyong asawang kasama mong naninirahan) ay may anumang pera, bonds, notes, o mga sertipiko ng deposito
sa loob o labas ng Estados Unidos? Kung oo, pakibigay ang sumusunod na impormasyon at maglakip ng katibayan.

11. Ikaw ba (o ang iyong asawang kasama mong naninirahan) ay nagmamay-ari ng anumang lupa o gusali o ang
iyong pangalan ba ay nasa alinmang titulo o sangla ng alinmang ari-arian sa loob o labas ng Estados Unidos?
Kung oo, ibigay ang sumusunod na impormasyon at maglakip ng katibayan.

8. MULA NOONG PETSA SA PAHINA 1, ikaw ba (o ang iyong asawang kasama mong naninirahan) ay tumanggap
ng mga kabayaran mula sa anumang pinanggalingan, kabilang mula sa labas ng Estados Unidos? Halimbawa:

• Mga interes/dibidendo • Kita sa renta

• Iba pang perang kabayaran o tseke • Mga Pensyon/Taunang Pensyon

(mga regalo, sustento mula sa mga kamag-anak) • Sustento o suporta sa bata

• Mga benepisyo sa kawalan ng trabaho o kapansanan • Segurong Panlipunan/SSI

• Mga benepisyo ng beterano • Anumang iba pang pera o mga benepisyo

• Mga benepisyo sa seguro

Kung oo, pakibigay ang sumusunod na impormasyon at maglakip ng katibayan:

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI

■■ OO ■■ HINDI
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■■ OO ■■ HINDI
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PANGALAN NG 

MANGGAGAWA

URI NG KABAYARANG NATANGGAP

PANGALAN AT ADRES NG INSTITUSYON

ANO ANG MAYROON KA

URI NG ARI-ARIAN KINAROROONAN NG ARI-ARIAN HALAGA

ANG HALAGA NITO

URI NG ACCOUNT KASALUKUYANG BALANSE

HALAGA NG 

KABAYARAN

GAANO KADALAS 

NA NATANGGAP

PANGALAN NG PINAGLILINGKURAN,

ADRES, AT TELEPONO

KABUUANG SAHOD

HALAGA
GAANO KADALAS

BINAYARAN

MGA PETSA NG
PAGTATRABAHO
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$

$

$

$

$
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HANGGANG:
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$
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MGA KOMENTARYO: Gamitin ang bahaging ito upang dagdagan ang impormasyong naibigay mo na sa naunang dalawang pahina o
upang magbigay ng iba pang impormasyon:

LAGDA NG BENEPISYARYO

LAGDA NG ASAWA

TESTIGO, KUNG LUMAGDA KA NG “X”

LAGDA NG TAGASALIN O TAONG KUMUKUMPLETO NG PORMULARYONG ITO PARA SA IYO:

KAUGNAYAN SA BENEPISYARYO:

PETSA:

PETSA:

PETSA:

PETSA:

TELEPONO:

(           )

TELEPONO:

(           )

ANG IYONG PAHAYAG NG PAHINTULOT AT PAGPAPATUNAY

Ibinibigay ko/namin ang permiso sa mga ahensiya ng estado at county na siyasatin ang impormasyon na aking/aming ibinigay sa
pormularyong ito, at upang humingi ng impormasyon sa aking (mga) pinaglilingkuran tungkol sa aking sahod. Nauunawaan
ko/namin na ikukumpara ng mga ahensiyang ito ang impormasyon na ibinigay sa pormularyong ito sa mga rekord mula sa ibang
ahensiya sa county, estado at pederal upang matiyak na nababayaran ang wastong halaga ng mga benepisyo.

Nabasa ko/namin at nauunawaan ang aking/aming mga responsibilidad.

Nauunawaan ko/namin na sino mang mananadyang magsisinungaling o baluktutin ang katotohanan o makikipagkasundo sa isang tao upang
sadyang magsinungaling o baluktutin ang katotohanan ay nakakagawa ng krimen at maaaring maparusahan sa ilalim ng batas ng Estado.

Pinapatunayan ko/namin sa ilalim ng kaparusahan o pagsisinungaling na ang mga pahayag na ibinigay sa pormularyong ito ay
katotohanan ayon sa aming nalalaman.



MGA PAGBABAGONG IUULAT

SAAN KA NAKATIRA - Dapat mong iulat sa Departamento ng Kapakanan sa County kung:
• Ikaw ay lilipat.
• Ikaw (o ang iyong asawa) ay aalis sa bahay nang isang buwan o mas matagal. Halimbawa, papasok ka sa

ospital o bibisita sa isang kamag-anak.
• Aalis ka sa Estados Unidos nang 30 araw o higit pa.
• Palalabasin ka mula sa ospital, bahay alagaan, atbp.
• Hindi ka na legal na residente ng Estados Unidos.

PAANO KA NAMUMUHAY - Dapat mong iulat sa Departamento ng Kapakanan sa County kung:
• May isang taong lilipat upang tumira sa o aalis sa iyong bahay.
• Ang halaga ng perang ibinabayad mo para sa mga gastusin sa bahay ay magbago.
• Pagkapanganak o pagkamatay ng sino mang taong kasama mong naninirahan.
• Magbago ang iyong estadong sibil:

• Ikaw ay mag-aasawa, hihiwalay sa asawa, magdidiborsyo, o mapawalang bisa ang iyong kasal.
• Kung hihiwalay ka sa iyong asawa o magsimulang muling mamuhay nang magkasama pagkatapos na maghiwalay.
• Magsimula kang mamuhay kasama ng isang tao bilang asawa.

KITA - Dapat mong iulat sa Departamento ng Kapakanan sa County kung:
• Ang halaga ng pera (o mga tseke o iba pang uri ng kabayaran) na natatanggap mo mula sa isang tao o lugar ay

tataas o bababa o magsimula kang tumanggap ng pera (o mga tseke o iba pang uri ng kabayaran).
• Magsimula o titigil kang magtrabaho.
• Tataas o bababa ang iyong kita.

TULONG NA NAKUKUHA MO MULA SA IBA - Dapat mong iulat sa Departmento ng Kapakanan

sa County kung:
• Ang halaga ng tulong (pera, pagkain, damit, o kabayaran para sa mga gastusin sa bahay) na natatanggap mo ay

tataas o bababa.
• Tumigil ang isang tao sa pagtulong sa iyo.
• Magsimula ang isang tao na tumulong sa iyo.

MGA MAHAHALAGANG BAGAY NA IYONG PAG-AARI - Dapat mong iulat sa Departamento ng

Kapakanan sa County kung:
• Ang halaga ng iyong mga mapagkukunan ay hihigit sa $2,000 kapag pinagsama-sama mo lahat ($3,000 kung

ikaw ay may-asawa at naninirahan kasama ang iyong asawa).
• Ibebenta mo o ipamimigay ang anumang mga mahalagang bagay.
• Bibili ka o mabibigyan ka ng anumang bagay na may halaga.

IKAW AY BULAG O MAY-KAPANSANAN - Dapat mong iulat sa Departamento ng Kapakanan sa

County kung:
• Bubuti ang iyong kondisyon o sasabihin ng iyong doktor na makakabalik ka na sa trabaho.
• Papasok ka sa trabaho.
• Titigil ka o tatanggi ka sa anumang mga serbisyo para sa rehabilitasyong pambokasyonal.

WALANG ASAWA AT MAS BATA SA EDAD NA 22 - Dapat gawin ang ulat sa Departamento ng

Kapakanan sa County kung:
• Kung ikaw ay magulang ng isang batang tumatanggap ng mga benepisyo sa CAPI, dapat mong iulat kung may

pagbabago sa kita mo o ng iyong anak, may pagbabago sa estadong sibil, may pagbabago sa halaga ng
anumang pag-aari ng pamilya, o magbago ang tirahan.

• Kung magsisimula o titigil sa pag-aaral ang bata.

MGA PAGBABAGO SA IYONG ESTADO SA MGA SERBISYO SA IMIGRASYON AT NATURALISASYON

(INS) - Dapat mong iulat ang anumang pagbabago sa Departamento ng Kapakanan sa County.

SOC 804 (Tagalog) (11/99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Page 4 of 4   


	SOC 804_TGL PG 1
	SOC 804_TGL PG 2
	SOC 804_TGL PG 3
	SOC 804_TGL PG 4

