
 

 

                             

  

 2023تمت المراجعة في ینایر 

 
 األسئلة الشائعة 

  CalFreshالتغییرات في مبالغ إعانات برنامج 
 

 لماذا تنتھي مخصصات الطوارئ؟  .1
إستراتیجیة مؤقتة أذن بھا الكونجرس لمساعدة األفراد واألسر ذوي الدخل المنخفض    CalFreshكانت مخصصات طوارئ برنامج  

الذي أقره الكونجرس مؤخًرا مخصصات    2023ینھي قانون االعتمادات الموحدة لعام   .19-على التعامل مع مصاعب جائحة كوفید
  .2023، والذي سیتم إصداره لألسر في منتصف مارس 2023الطوارئ بعد إصدار فبرایر 

 
 ؟CalFreshھل ستؤثر نھایة مخصصات الطوارئ في إعاناتي في برنامج  .2

  CalFreshانخفاًضا في إعاناتھا بسبب عودة إعانات برنامج    CalFresh، ستشھد جمیع أسر برنامج  2023اعتباًرا من مارس  
  لألسر إلى مبالغھا العادیة. 

 
 كم مقدار تغیُّر إعاناتي عند انتھاء مخصصات الطوارئ؟  .3

دوالًرا إضافیًا في شكل إعانات أو إعانات إضافیة تصل    95بالحصول على    CalFreshسمحت مخصصات الطوارئ لجمیع أسر  
عند انتھاء مخصصات الطوارئ، ستعود إلى مبلغ اإلعانة العادي الذي قد   حجم إعانة وفقًا لحجم األسر، أیھما أكبر.قیمتھا إلى أقصى  

 یكون، اعتماًدا على دخل أسرتك، أقل من الحد األقصى لإلعانات وفقًا لحجم أسرتك. 
 

 ؟ CalFreshي إعانات ) فSSA) التابع إلدارة الضمان االجتماعي (COLAكیف یؤثر تعدیل تكلفة المعیشة ( .4
عاًما وسیحصل جمیع األفراد الذین یتلقون    40ھو األكبر منذ    2023إن تعدیل تكلفة المعیشة التابع إلدارة الضمان االجتماعي لعام  

، قد تشھد األسر التي تتلقى 2023إعانات إدارة الضمان االجتماعي على زیادة بھا.  عندما تنتھي مخصصات الطوارئ في فبرایر  
بسبب الزیادة الكبیرة    2023اعتباًرا من مارس    CalFreshوإعانات الضمان االجتماعي انخفاًضا في إعانات    CalFreshنات  إعا

 في إعانات الضمان االجتماعي الخاصة بھم. 
 

 بسبب زیادة الضمان االجتماعي؟  CalFreshھل لن تكون بعض األسر مؤھلة للحصول على إعانات برنامج  .5
 بسبب زیادة الضمان االجتماعي إذا لم یعد دخلھا مؤھالً.  CalFreshمن المحتمل أن بعض األسر قد ال تتلقى إعانات 

 
 ؟ CalFreshلماذا یتم التعامل مع إعانات الضمان االجتماعي كدخل عند حساب إعانات  .6

ومبالغ اإلعانات، ما لم    CalFreshبة وغیر المكتسبة) عند تحدید أھلیة برنامج  بموجب القانون، یتم تضمین جمیع الدخول (المكتس
ال یتم استبعاد مدفوعات الضمان االجتماعي بموجب القانون، لذلك یجب على الوالیات حسابھا   یتم استبعادھا صراحة بموجب القانون.

 كدخل. 
 

 Feeding San Diego .و San Diego Food Bankللحصول على موارد غذائیة إضافیة، قم بزیارة 
 

https://sandiegofoodbank.org/
https://feedingsandiego.org/find-food/

