
LƯU Ý! 
Calfresh Hỗ Trợ Khẩn Cấp Đang Kết Thúc! 

Được tài trợ bởi USDA SNAP, một nhà tuyển dụng và cung cấp cơ hội bình đẳng. 
Vào trang web CalFreshFood.org để tìm hiểu thêm về CalFresh. 

Calfresh Hỗ Trợ Khẩn Cấp là gì? 
Calfresh hỗ trợ khẩn cấp là sự gia tăng tạm thời cho số tiền trợ cấp CalFresh thường xuyên. 
Trong đại dịch COVID-19, Quốc hội đã cho phép hỗ trợ khẩn cấp để giúp đáp ứng nhu cầu 
thực phẩm. Điều này có nghĩa là kể từ tháng 3 năm 2020, các hộ gia đình đã nhận được sự 
gia tăng ít nhất 95 đô la tiền trợ cấp CalFresh mỗi tháng. 

Thay đổi gì sẽ xảy ra? 
Khoản Phân Bổ Khẩn Cấp CalFresh sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2023. Khoản Phân Bổ 
Khẩn Cấp cuối cùng sẽ được ban hành vào tháng 3 năm 2023. 

Tại sao lại có sự thay đổi này? 
Các Khoản Phân Bổ Khẩn Cấp CalFresh sắp kết thúc vì Đạo Luật Hợp Nhất Ngân Sách 
Năm 2023 sẽ chấm dứt việc cấp các Khoản Phân Bổ Khẩn Cấp CalFresh cho các hộ gia 
đình để đối phó với đại dịch COVID-19. 

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? 
Quý vị sẽ nhận được ít CalFresh hơn vào đầu tháng 4 năm 2023. Tuy lợi ích CalFresh 
nguyên thủy của quý vị sẽ không thay đổi nhưng quý vị sẽ không còn nhận được tiền 
CalFresh đã được bổ sung thêm do chương trình hỗ trợ khẩn cấp sẽ kết thúc. Lợi ích 
CalFresh nguyên thủy mà quý vị nhận được là số tiền CalFresh được nhập vào thẻ EBT của 
quý vị từ ngày 1 đến ngày 10  hàng tháng. Số tiền trợ cấp thường xuyên của quý vị được 
dựa trên hoàn cảnh gia đình, số người trong hộ, thu nhập và các khoản khấu trừ của quý vị. 
Vì đây là một thay đổi bắt buộc nên sẽ không có điều trần liên quan đến việc mất quyền lợi 
hỗ trợ khẩn cấp. Không có thêm hành động cần thiết.  

Có các nguồn thực phẩm khác không? 
Quý vị có thể nhận được thực phẩm miễn phí từ ngân hàng thực 
phẩm địa phương của quý vị. Truy cập www.cafoodbanks.org/find-
food/, quét mã QR hoặc gọi số 2-1-1 để tìm một ngân hàng thực 
phẩm trong khu vực của quý vị. 

http://www.cafoodbanks.org/find-food/
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