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Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions, FAQ) 

Mga Pagbabago sa mga Halaga ng Benepisyo ng CalFresh  
 

1. Bakit magtatapos ang mga emergency allotment? 
Ang mga emergency allotment ng CalFresh ay isang pansamantalang estratehiya na pinahintulutan ng 
Kongreso upang tulungan ang mga indibidwal at pamilyang mababa ang kita na harapin ang mga 
paghihirap ng COVID-19 pandemic. Ang batas na Consolidated Appropriations Act, 2023 na ipinasa 
ng Kongreso kamakailan ang nagtatapos sa mga emergency allotment pagkatapos ng pag-isyu ng 
Pebrero 2023, na ibibigay sa mga sambahayan sa kalagitnaan ng Marso 2023.  
 
2. Maaapektuhan ba ng pagtatapos ng mga emergency allotment ang aking mga benepisyo sa 
CalFresh? 
Simula Marso 2023, ang lahat ng sambahayan ng CalFresh ay makakakita ng pagbaba sa kanilang 
mga benepisyo dahil sa pagbabalik sa normal ng halaga ng mga benepisyo ng mga sambahayan ng 
CalFresh.  
 
3. Magkano ang magbabago ng aking mga benepisyo kapag natapos na ang mga pang-
emerhensiyang paglalaan? 
Pinahintulutan ng mga emergency allotment ang mga sambahayan ng CalFresh na makatanggap ng 
karagdagang $95 sa mga benepisyo o karagdagang benepisyo na pinahahalagahan hanggang sa 
pinakamataas na benepisyo para sa laki ng kanilang sambahayan, alinmang halaga ang mas malaki. 
Kapag natapos  ang mga emergency allotment, babalik ka sa iyong normal na halaga ng benepisyo 
na, depende sa kita ng iyong sambahayan, ay maaaring mas mababa sa maximum na benepisyo para 
sa laki ng iyong sambahayan. 
 
4. Paano nakakaapekto ang Social Security Administration (SSA) cost of living adjustment 
(COLA) sa mga benepisyo ng CalFresh? 
Ang 2023 SSA COLA ay ang pinakamalaki sa loob ng 40 taon at lahat ng indibidwal na tumatanggap 
ng mga benepisyo ng SSA ay makakakuha ng pagtaas sa mga ito.  Kapag natapos ang mga 
emergency allotment sa Pebrero 2023, ang mga sambahayan na tumatanggap ng mga benepisyo ng 
CalFresh at Social Security ay maaaring makakita ng pagbaba sa kanilang mga benepisyo sa CalFresh 
simula Marso 2023 dahil sa malaking pagtaas sa kanilang mga benepisyo sa Social Security. 
 
5. Hindi na ba magiging karapat-dapat ang ilang sambahayan sa CalFresh dahil sa pagtaas ng 
Social Security? 
Posible na ang ilang sambahayan ay hindi na makatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh dahil sa 
pagtaas ng Social Security kung hindi na magiging karapat-dapat ang kanilang kita. 
 
6. Bakit itinuturing na kita ang mga benepisyo ng Social Security kapag kinukuwenta ang mga 
benepisyo ng CalFresh? 
Ayon sa batas, ang lahat ng kita (parehong kinita at hindi kinita) kapag tinutukoy ang pagiging 
kwalipikado sa CalFresh at mga halaga ng benepisyo, maliban kung tahasang ibinukod ng batas. Ang 
mga pagbabayad ng Social Security ay hindi ibinubukod sa ilalim ng batas, kaya dapat bilangin ng mga 
estado ang mga ito bilang kita. 

 
Para sa karagdagang mapagkukunan ng pagkain bisitahin ang San Diego Food Bank at Feeding San 
Diego.  
 

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

