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Câu hỏi thường gặp (FAQ) 

Thay Đổi đối với Số Tiền Phúc Lợi CalFresh  
 

1. Tại sao phân bổ khẩn cấp kết thúc? 
Phân bổ khẩn cấp CalFresh là một chiến lược tạm thời được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua để hỗ trợ 
những cá nhân và gia đình có thu nhập thấp đối phó với những khó khăn của đại dịch COVID-19. Đạo 
Luật Hợp Nhất Ngân Sách (Consolidated Appropriations Act), luật năm 2023 được Quốc Hội thông qua 
gần đây chấm dứt các khoản phân bổ khẩn cấp sau đợt cấp Tháng Hai năm 2023, sẽ được cấp cho các 
hộ gia đình vào giữa Tháng Ba năm 2023.  
 
2. Việc kết thúc các khoản phân bổ khẩn cấp có ảnh hưởng đến phúc lợi CalFresh của tôi không? 
Kể từ Tháng Ba năm 2023, tất cả các hộ gia đình CalFresh sẽ bị giảm phúc lợi do các khoản phúc lợi 
của các hộ gia đình CalFresh quay về mức thông thường.  
 
3. Phúc lợi của tôi sẽ thay đổi như thế nào khi các khoản phân bổ khẩn cấp kết thúc? 
Các khoản phân bổ khẩn cấp cho phép tất cả các hộ gia đình CalFresh được nhận thêm $95 phúc lợi 
hoặc một khoản phúc lợi bổ sung trị giá lên đến mức phúc lợi tối đa theo quy mô hộ gia đình, tùy theo 
giá trị nào lớn hơn. Khi các khoản phân bổ khẩn cấp kết thúc, quý vị sẽ quay về số tiền phúc lợi thông 
thường có thể thấp hơn phúc lợi tối đa theo quy mô hộ gia đình, tùy thuộc vào mức thu nhập hộ gia 
đình. 
 
4. Điều chỉnh chi phí sinh hoạt (cost of living adjustment, COLA) của Sở An Sinh Xã Hội (Social 
Security Administration, SSA) ảnh hưởng như thế nào đến phúc lợi CalFresh? 
SSA COLA 2023 là mức điều chỉnh lớn nhất trong 40 năm và tất cả các cá nhân nhận phúc lợi SSA sẽ 
được tăng số tiền này.  Khi các khoản phân bổ khẩn cấp kết thúc vào Tháng Hai năm 2023, các hộ gia 
đình nhận phúc lợi CalFresh và An Sinh Xã Hội có thể bị giảm phúc lợi CalFresh từ Tháng Ba năm 2023 
do các khoản phúc lợi An Sinh Xã Hội của họ tăng đáng kể. 
 
5. Một số hộ gia đình sẽ không còn đủ điều kiện tham gia CalFresh do An Sinh Xã Hội tăng hay 
không? 
Một số hộ gia đình có thể không còn nhận được phúc lợi CalFresh do An Sinh Xã Hội tăng nếu họ 
không còn hội đủ điều kiện thu nhập. 
 
6. Tại sao phúc lợi An Sinh Xã Hội được coi là thu nhập khi tính toán phúc lợi CalFresh? 
Theo luật, tất cả thu nhập (cả kiếm được và không kiếm được) đều được tính khi xác định số tiền phúc 
lợi và khả năng hội đủ điều kiện tham gia CalFresh, trừ khi bị quy chế loại trừ rõ ràng. Các khoản thanh 
toán An Sinh Xã Hội không bị loại trừ theo luật, vì vậy các tiểu bang phải tính các khoản đó là thu nhập. 

 
Để có thêm nguồn thực phẩm, hãy truy cập San Diego Food Bank và Feeding San Diego.  
 

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

