
Binago ng Batas ng Estado ang mga Antas ng Pinakamataas 
na Pagbabayad ng Tulong (Maximum Aid Payment, MAP) para 
sa mga Tumatanggap ng Tulong na Pera
Pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2015, ang mga antas ng MAP para sa lahat ng mga pamilyang tumatanggap 
ng tulong na pera ay itataas ng 5 porsiyento.
Ikaw ay tatanggap ng Paunawa ng Aksiyon (Notice of Action, NOA) sa Marso na nagpapakita ng bagong 
halaga ng tulong sa iyo simula sa ika-1 ng Abril.

Mga Pagbabago sa CalFresh:
Karamihan ng mga pamilya ay tumatanggap ng mas kaunting mga benepisyo ng Calfresh kapag 
tumatanggap sila ng mas maraming tulong na pera.  Tatanggap ka ng nakahiwalay na paunawa kung 
magbabago ang iyong mga benepisyo ng Calfresh.

MGA TALAHANAYAN NG BAGONG MAP:
Talahanayan ng Bagong MAP para sa Rehiyon 1,  
May Pagkalibre

TEMP 2250 (Tagalog) (8/14)

(Mga) Tao Luma Bago Pagtaas
nasa tulong MAP MAP sa MAP

(Mga) Tao Luma Bago Pagtaas
nasa tulong MAP MAP sa MAP

(Mga) Tao Luma Bago Pagtaas
nasa tulong MAP MAP sa MAP

(Mga) Tao Luma Bago Pagtaas
nasa tulong MAP MAP sa MAP

Talahanayan ng Bagong MAP para sa Rehiyon 1, 
Walang Pagkalibre

Talahanayan ng Bagong MAP para sa Rehiyon 2,  
May Pagkalibre

Talahanayan ng Bagong MAP para sa Rehiyon 2, 
Walang Pagkalibre
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1 $369  $387  $18
2 $606  $636  $30
3 $750  $788  $38
4 $891  $936  $45
5 $1,014  $1,065  $51
6 $1,140  $1,197  $57
7 $1,252  $1, 315 $63
8 $1,366  $1,434  $68
9 $1,475  $1,549  $74
10 o higit $1,586  $1,665  $79

1 $333  $350  $17
2 $542  $569  $27
3 $670  $704  $34
4 $800  $840  $40
5 $909  $954  $45
6 $1,021  $1,072  $51
7 $1,122  $1,178  $56
8 $1,222  $1,283  $61
9 $1,321  $1,387  $66
10 o higit $1,419  $1,490  $71

1 $351  $369  $18
2 $578  $607  $29
3 $715  $751  $36
4 $849  $891  $42
5 $969  $1,017  $48
6 $1, 087 $1,141  $54
7 $1,194  $1,254  $60
8 $1,301  $1,366  $65
9 $1,407  $1,477  $70
10 o higit $1,511  $1,587  $76

1 $315  $331  $16
2 $515  $541  $26
3 $638  $670  $32
4 $761  $799  $38
5 $866  $909  $43
6 $972  $1,021  $49
7 $1,067  $1,120  $53
8 $1,164  $1,222  $58
9 $1,258  $1,321  $63
10 o higit $1,350  $1,418  $68


