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في سنة  ،2019سوف يتمكن األشخاض الذين يحصلون على  SSIمن الحصول على المزيد من األموال
كل شهر للطعام .قم بقراءة المحتوى أسفله لمزيد من المعلومات.
كيف سأحصل على المزيد من األموال للطعام؟
يوجد برنامج يسمى  CalFreshكانو يسمونه سابقًا كوبونات الطعام .بداية من  1يونيو  ،2019سوف
يسمح لألشخاص الذين يحصلون على  SSIالحصول على .CalFresh
كيف يعمل هذا؟
سوف يعطيك هذا البرنامج أموال كل شهر لإلنفاق على الطعام .إذا كنت مؤهال للحصول على هذا ،سوف
يعطيك  CalFreshبطاقة ائتمانية خاصة اسمها  EBTعليها كمية من األموال .يمكنك استخدام بطاقة
 EBTلشراء الطعام.
هل سيؤثر هذا على أموالي من  SSIويقللها؟
ال! إذا كان لديك  SSIوبدأت الحصول على  CalFreshيجب أن ال يتغير رصيد  SSIالخاص بك.
يعني هذا أنه مع برنامج  CalFReshسوف يكون لديك أموال على بطاقة  EBTيمكنك أن تستخدمها
لشراء الطعام .وهكذا يمكنك أن تقوم بإنفاق األموال التي تتلقاها من  SSIعلى أشياء مهمة أخرى مثل دفع
اإليجار مثال.
ما هي كمية األموال التي سأحصل عليها من CalFresh؟
األمر متفاوت .عندما تقوم بالتقديم سوف يتكلم معك الموظف المسؤول بالبرنامج عن عدد األفراد الذين
يسكنون معك وسوف يحدد لك قيمة األموال الخاصة ب CalFreshالتي سوف تتلقاها .قد تتمكن من
الحصول على أكثر من  100دوالر في الشهر للطعام!
وماذا عن أسرتي؟
لو كانت أسرتك تحصل على  CalFreshبالفعل ،قد يصبح اإلجمالي الذي تحصل عليه أنت واسرتك أكثر
أو أقل .البد أن تتكلم مع الموظف المسؤول في البرنامج لمزيد من المعلومات.

وماذا لو انخفضت مساعدات أسرتي؟
إذا كانت أسرتك مؤهلة للحصول على  CalFreshقبل 1يونيو  ،2019ومساعداتك المالية من SSI
تجعل مساعداتهم تنخفض ،سوف يتم تقييم أسرتك لبرامج أخرى تسمى مساعدات غذائية أو إنتقالية غذائية
 .Supplemental or Transitional Nutrition Benefitsهذه األموال لألشخاص الذين يعيشون
مع شخص يتلقى  SSIكان يتلقى  CalFreshو  SSIقبل أن يصبح متلقى  SSIمؤهال لذلك .إذا كان
الشخص الذي يتلقى  SSIيؤدي إلى إنخفاض المساعدات أو توقفها ،سوف تقوم المقاطعات بإعطاء البيت
المزيد من األموال للطعام عن طريق برامج المساعدات اإلضافية أو االنتقالية.
المساعدات اإلضافية واإلنتقالية تتوفر فقط للبيوت التي تتلقى  CalFreshقبل يوم  1يونيو  ،2019ولهذا
إذا كنت تعتقد أن األشخاص في بيتك قد يكونوا مستحقين للحصول على  CalFreshولم يحصلوا عليه
بعد ،يجب أن يقوموا بالتقديم على  CalFreshقبل هذا التاريخ  1يونيو  2019لكي تتأكد من أنهم
سيكونون مؤهلين لهذه البرامج.
كيف يمكنني التقديم؟
يمكنك التقديم عن طريق اإلنترنت أو على الهاتف أو شخصيا!
للتقديم عبر اإلنترنت إذهب إلىhttps://www.getcalfresh.org/?source=cdss :
هذا هو الموقع اإللكتروني الذي يوجد عيله مكاتب المقاطعات:
http://www.cdss.ca.gov/County-Offices
رقم الهاتف هو 1-877-847-3663
أنا أحصل على  CAPIهل سيتغير أي شيء أخر بالنسبة لي؟
لألشخاص الذين يتلقون ما يسمى ب ( CAPIوهذا يشير إلى برنامج المساعدات المالية للمهاجرين
( )CAPI, Cash Assistance Program for Immigrantsسوف يحصلوا أيضا على 10
دوالرات إضافية كل شهر للشخص ،و 20دوالرا في الشهر للمتزوجين.

