
معلومات مهمة

المعلومات  ن  وتب�ي عليها.  وحصلت  االجتماعي  ن  التأم�ي من  بك  الخاص  الفصلية"  التغطية  "سجل  من  نسخًة  المقاطعة  طلبت  لقد 

.CalFresh ط حتمي لتكون أهالً للحصول عىل مزايا نظام الواردة فيه عدم وجود 40 فصالً من العمل المؤِهل، وهو �رش

االجتماعي وطلب  ن  بالتأم�ي االتصال  يمكنك  كاملة،  ليست  أو  االجتماعي خاطئة  ن  التأم�ي الواردة من  المعلومات  أن  تعتقد  إذا كنت 

ن االجتماعي إثباتًا يفيد بإجراء المراجعة. عادة النظر، فسيعطيك التأم�ي ي المعلومات. وإذا تقدمت بطلب الإ
إعادة النظر �ن

الطلب،  تقديم  تاريخ  من  بدًءا  أشهر  ستة  إىل  تصل  لمدٍة   CalFresh بمزايا  التمتع  يمكنك  المقاطعة،  إىل  ثبات  االإ هذا  قدمت   إذا 
ن االجتماعي من المراجعة، أيهما أقرب. أو ح�ىت ينتهي التأم�ي

ي حصلت عليها 
ي CalFresh، فستكون جميع المزايا ال�ىت

اك �ن ي تؤهلك لالش�ىت
ن االجتماعي عدم كفاية عدد الفصول ال�ىت إذا قرر التأم�ي

نفاق. وسيلزمك سداد قيمتها. ي االإ
ة المراجعة زيادة �ن أثناء ف�ىت
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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.


