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 ؟CalFreshما هي مخصصات طوارئ برنامج  .1

  جائحة خالل .العادية CalFresh برنامج إعانات  لمبالغ مؤقتة زيادات هي CalFresh برنامج  طوارئ  مخصصات

 منذ  أنه يعني  هذا .الغذائية االحتياجات  تلبية في للمساعدة طوارئ مخصصات بتخصيص الكونجرس أذن ،19-كوفيد 

 .شهريًا  CalFresh إعانات في  األقل على دوالًرا 95 قدرها زيادة األسر تلقت  ،2020مارس  

 ؟ CalFreshلماذا تنتهي مخصصات طوارئ برنامج  .2

إصدار  2023ينهي قانون االعتمادات الموحدة لعام  .2023في شهر فبراير  CalFreshستنتهي مخصصات طوارئ برنامج 

 .19-لألسر استجابة لوباء كوفيد  CalFreshمخصصات طوارئ برنامج 

 ؟ CalFreshكيف سيؤثر ذلك في إعاناتي ببرنامج  .3

 بدًءا من   CalFreshستحصل على إعانات أقل من برنامج  .2023آخر مخصصات طوارئ في مارس  سيتم إصدار

 .العائالت لبعض كبيًرا اإلعانات في  االنخفاض يكون قد  .2023أبريل 

 ؟ CalFreshبعد انتهاء مخصصات طوارئ برنامج   CalFreshهل سأظل أحصل على إعانات برنامج  .4

تعتمد مبالغ إعاناتك على ظروفك، بما في   العادية طالما أنك ال تزال مؤهالً. CalFreshل على إعانات ستستمر في الحصو

 ذلك حجم أسرتك ودخلك والخصومات.

التي أنت مؤهل لها من خالل ضمان حصول المقاطعة على أحدث   CalFreshتأكد من حصولك على جميع إعانات برنامج 

 المعلومات الخاصة بك مثل: 

 المسكن  تكاليف  •

 عاًما أو لديك إعاقة(  60المصاريف الطبية )فقط إذا كنت تبلغ من العمر   •

 تكاليف المعالين أو رعاية األطفال •

 لتحديث معلوماتك أو ظروفك، يمكنك االتصال بمكتب الخدمات االجتماعية في المقاطعة المحلية عن طريق االتصال بالرقم  

لخدمات االجتماعية في المقاطعة المحلية شخصيًا، يمكنك استخدام خريطة تحديد مواقع  أو زيارة مكتب ا 1-877-847-3663

 .www.CalFreshFood.org المكتب الخاصة بنا على

 هل يمكنني طلب جلسة استماع عادلة بشأن هذا التغيير؟  .5

ال يمكن لقاضي جلسة   العادي. CalFreshيرجع هذا التغيير إلى اللوائح الفيدرالية وال يعتبر تخفيًضا لمبلغ إعانات برنامج  

 االستماع الحكومية أن يأمر بدفع مخصصات طوارئ بعد توقفها. 

 أين يمكنني العثور على موارد غذائية إضافية في مجتمعي؟  .6

يمكنك الحصول على طعام مجاني من بنك الطعام المحلي. توجد بنوك طعام في جميع أنحاء كاليفورنيا تقدم طعاًما مجانيًا للناس  

 ./https://www.cafoodbanks.org/find-food لالتصال ببنك الطعام، يُرجى زيارة في مجتمعاتهم. 

لة  وفر فرص متكافئة. بتمويل من برنامج مساعدة التغذية التكميلية التابع لوزارة الزراعة األمريكية، وهي جهة مزودة وُمشغ ِّ

 .CalFreshج لمعرفة المزيد عن برنام Calfreshfood.orgقم بزيارة  

quot;http:/www.calfreshfood.org/&quot
https://www.cafoodbanks.org/find-food/

