“When I lost my job,
CalFresh was there for me
and my family. Things feel
uncertain right now, but
CalFresh helps me keep food
on the table.”

Ang CalFresh ay tumutulong
sa mga pamilya ng San
With CalFresh, you will receive an EBT card that you can use just like a debit card to buy
fresh, healthy food all over the city at places like grocery stores, farmers’ markets, and
Francisco na makakuha
ng nakapagpapalusog na pagkain
even online for home delivery.
kung kailangan nila
ito.
CalFresh Feeds San Francisco
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angbased
CalFresh
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akin at
If you are eligible
on your income,
you can qualify
CalFresh.
The sa
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you receive depends on your household size and income. Families of four can receive
aking pamilya. Pakiramdam
ko sa mga bagay ngayon ay walang katiyakan, pero,
up to $680 a month!
dahil sa CalFresh napapanatili
nito na mayroong maihahain na pagkain sa mesa."
• CalFresh is more than food. You’ll also be eligible for employment opportunities,
education, and job skills. CalFresh recipients can also receive free diapers and

Sa CalFresh, makakatanggap
ka on
ng
isang
EBT
kard
na maaari mong gamitin
discounts
utilities.
Learn
more
at bit.ly/calfresh_emp
tulad ng isang debit kard upang bumili ng sariwa, pampalusog na pagkain sa
buong lungsod, sa mga Support
lugar tulad
ng mga
grocery store, merkado ng mga
for Immigrant
Families
magsasaka, at mayroon din
online para sa paghahatid sa bahay.
• Nearly all individuals who qualify for CalFresh are currently not affected by public
charge rules.

Pagpapakain ng Calfresh sa San Francisco

• It’s common for households to have some people who qualify and some who don’t.
Parents are encouraged to apply for their eligible children. Visit our website to learn
about CalFresh
and free
legalmaaari
resources to
help understand
your rights.
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• Kung
kwalipikado para sa CalFresh. Ang halagang natanggap mo ay nakasalalay sa
When you apply for CalFresh, you’re in control.
laki at kita ng iyong sambahayan.
Ang mga pamilya
ngtoapat
You can decide
start oray
pause your application
HOW TO GET CALFRESH
at anysa
time.
Learn more
and apply today:
maaaring makatanggap ng hanggang sa $ 680
isang
buwan!
Call San Francisco

• Ang CalFresh ay higit pa
sa pagkain.
Puwede ka rin maging
Human Sevices Agency
Visit
SFHSA.org/CalFresh
karapat-dapat para sa mga oportunidad sa trabaho, edukasyon,
at
(415) 558-4700
pagsasanay sa trabaho. Ang mga tatanggap ng CalFresh ay maaari ring
makatanggap ng mga libreng diaper at diskwento sa mga kagamitan.
Matuto nang higit pa sa SFHSA.org/discounts
Suporta para sa Mga Pamilyang Imigrante
• Halos lahat ng mga indibidwal na kwalipikado para sa CalFresh ay
kasalukuyang hindi apektado ng mga patakaran sa singil sa publiko.
• Karaniwan para sa mga sambahayan na magkaroon ng ilang mga tao na
kwalipikado at ang mga iba ay hindi. Hinihikayat ang mga magulang na
mag-aplay para sa kanilang karapat-dapat na mga anak. Bisitahin ang aming
website upang malaman ang tungkol sa CalFresh at mga libreng mapagkukunang ligal upang makatulong na maunawaan ang iyong mga
karapatan
PAANO MAKAKUHA NG CALFRESH
Kapag nag-apply ka para sa
CalFresh, nasa iyo ang kontrol.

Maaari kang magpasya upang simulan o tumigil na
sandali sa iyong aplikasyon sa anumang oras. Matuto
nang higit pa at mag-apply ngayon:
tl.SFHSA.org/CalFresh

(415) 558-4700

