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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.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Quận đã yêu cầu và nhận được một "Bản Ghi Các Quý Bảo Hiểm" từ Sở An Sinh Xã Hội cho quý vị. 
Thông tin đó không cho thấy có 40 quý làm việc hội đủ điều kiện, mà quý vị phải có để hội đủ điều kiện 
với CalFresh.

Nếu quý vị cho rằng thông tin từ Sở An Sinh Xã Hội là sai hoặc không đầy đủ, quý vị có thể liên lạc với 
Sở An Sinh Xã Hội và yêu cầu một kháng cáo. Nếu quý vị yêu cầu một kháng cáo, Sở An Sinh Xã Hội 
sẽ cho quý vị bằng chứng cho thấy việc duyệt xét đang được thực hiện.

Nếu quý vị đưa cho Quận bằng chứng này, quý vị có thể nhận được phúc lợi CalFresh trong tối đa 
6 tháng tính từ ngày nộp đơn; hoặc cho đến khi Sở An Sinh Xã Hội hoàn tất việc duyệt xét, nếu việc 
duyệt xét được hoàn tất không lâu hơn 6 tháng.

Nếu Sở An Sinh Xã Hội quyết định rằng không có đủ các quý để cho quý vị hội đủ điều kiện với 
CalFresh, tất cả phúc lợi CalFresh mà quý vị nhận được trong khi họ duyệt xét sẽ là một khoản trợ cấp 
quá mức. Quý vị sẽ phải hoàn trả lại khoản trợ cấp quá mức đó.
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