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نام خدمات گیرنده )سرپرست خانوار( 

نشانی

شهر، ایالت و کدپستی

شماره خانوار/شماره پرونده کانتی

جناب آقا/سرکار خانم 

سوابق کامپیوتری ما نشان می دهند که در 12 ماه گذشته از چهار کارت تبادل الکترونیکی مزایا )EBT( جدید یا بیشتر استفاده کرده اید.  
این می تواند نشان دهد که با کارت EBT خود مشکلی دارید و/یا امکان دارد از مزایای CalFresh شما سوءاستفاده می شود. شما می 

توانید تا زمانی که مزایای مواد غذایی دریافت می کنید، هر ماه از همان کارت EBT خود استفاده کنید.  اگر با کارت EBT خود مشکلی 
دارید، لطفاً برای آگاهی از طرز استفاده از کارت با تلفن رایگان خدمات مشتریان EBT در شماره 9677-328-877 و یا با کارشناس 

کانتی خود تماس بگیرید. 

انجام کارهای زیر یا تالش در انجام آنها برخالف قانون می باشد: خرید، فروش، سرقت یا داد و ستد کارت های EBT یا مزایای 
CalFresh.  کلیه فروش ها و کارت های تعویضی EBT توسط کامپیوتر تحت کنترل می باشند.  این کار را برای مطمئن شدن از استفاده 
صحیح از کارت ها و محافظت از برنامه CalFresh در برابر موارد سوءاستفاده انجام می دهیم.  ما ممکن است هرگونه مورد سوءاستفاده 
از کارت EBT شما را بر اساس آن سوابق کامپیوتری بررسی کنیم.  اگر شواهدی دال بر سوءاستفاده از کارت EBT شما یافت شود، امکان 

دارد مزایای شما قطع گردد، ممکن است مجبور باشید مزایای گرفته شده را پس بدهید، جریمه شده، یا به زندان و یا بازداشتگاه فرستاده 
شوید.  

برای حفظ مزایای CalFresh، مجدداً به شما خاطر نشان می گردد که از آنها فقط می توانید برای خرید مواد غذایی مصرفی خود و خانوار 
خود، یا بذر برای پرورش مواد غذایی خانوار خود استفاده کنید.  برای این مقاصد می توانید به استفاده از کارت EBT خود ادامه دهید.  این 

نامه تغییری در مزایای CalFresh شما نمی دهد، اما کانتی یک نسخه از این نامه را در پرونده شما قرار می دهد. 

 شما الزم نیست کاری انجام دهید بغیر از اینکه فقط از مزایای خود بطور صحیح استفاده کنید.  اگر درباره مطالب این نامه سوالی دارید، لطفاً با
 تماس بگیرید.

   )شماره تلفن تماس کانتی(
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