STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

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.

اطالعات مهم

یت
کان� از اداره ی ن
 اطالعات دریافت.تام� اجتماعی درخواست "سابقه پوشش سه ماهه های" شما را نموده و آنرا دریافت کرده است
. به شمار می آیدCalFresh  که رش�ط واجد رش�ایط بودن برای، سه ماهه کار الزم را دارید40 شده نشان نمی دهد که
 می توانید با اداره ی ن،تام� اجتماعی نادرست یا ناقص هستند
اگر تصور می کنید اطالعات دریافت شده از اداره ی ن
تام� اجتماعی
 اداره ی ن، اگر درخواست برریس مجدد می کنید.تماس گرفته و درخواست برریس مجدد کنید
تام� اجتماعی به شما مدریک حایک
.از انجام برریس خواهد داد
 یا تا ین، می توانید تا شش ماه از تاریخ درخواست،کان� ارائه کنید
اگر این مدرک را به یت
زما� که اداره ی ن
تام� اجتماعی برریس خود
. دریافت نماییدCalFresh  مزایای، هر کدام که زودتر بود،را به پایان می رساند
اگر اداره ی ن
 کلیه مزایای، را نداریدCalFresh تام� اجتماعی به این نتیجه برسد که سه ماهه های الزم برای واجد رش�ایط بودن
. شما می بایست آنها را پس دهید. که در زمان انجام برریس آنها دریافت کرده اید بعنوان صدور اضافه تلقی خواهند شدCalFresh
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