
CalFresh Text Reminders

 Your Annual Recertification deadline and interview 
appointment?

Your SAR 7 report deadline?

 A valid cell phone number is required to receive text 
messages

 Ensure your cell phone is included in your case 
information online at www.mybenefitscalwin.org or by 
contacting your worker

 If you want to stop receiving these reminders, 
reply to any of the text messages

 At this time, this service will not accept 
incoming texts; you will receive an error 
message if you reply anything other than 

 You will never be asked to provide 
personal case information via text 
message

Orange County Social Services will only send texts from the number 
(877) 203-6874 or (877) 203-6842.

http://www.mybenefitscalwin.org/
https://www.mybenefitscalwin.org/


Recordatorios de texto de CalFresh

¿La fecha de vencimiento de su recertificación anual y 
cita para la entrevista?

¿La fecha de vencimiento para su reporte de SAR7?

La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange solo le enviará mensajes de texto de los números (877) 203-6874 o 
(877) 203-6842.

 Se requiere un número de teléfono válido de celular 
para recibir mensajes de texto 

 Asegúrese que su teléfono celular esté incluido en su 
caso en línea www.mybenefitscalwin.org o 
comuníquese con su trabajador

 Si desea dejar de recibir estos recordatorios, 

responda a cualquier mensaje de texto 

 Por el momento, este servicio no aceptará 
mensajes de texto; recibirá un mensaje de 

error si responde algo que no sea 

 Nunca se le pedirá que proporcione 
información personal sobre su caso 
por mensaje de texto

https://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.mybenefitscalwin.org/


Tin nhắn nhắc nhở của Chương 

Trình Trợ Cấp Thực Phẩm (CalFresh)

 Hạn chót để hoàn tất tái chứng nhận hàng năm và thời gian của
cuộc hẹn phỏng vấn?

 Hạn chót để nộp bản báo cáo SAR7? 

Ghi chú: Tin nhắn gởi tới qúi vị bằng Anh ngữ, không phải Việt ngữ

Sở Xã Hội Quận Cam sẽ chỉ gởi tin nhắn của chúng tôi từ số (877) 203-6874 hoặc (877) 203-6842.

 Phải có một số điện thoại di động hợp lệ để nhận tin
nhắn

 Đảm bảo số điện thoại di động có trong thông tin hồ sơ
của qúi vị qua trực tuyến tại www.mybenefitscalwin.org
hoặc bằng cách liên lạc với cán sự của qúi vị

 Nếu qúi vị muốn yêu cầu ngưng không nhận các tin 
nhắn nhắc nhở này, trả lời cho bất kỳ tin 
nhắn nào đã nhận được

 Hiện tại dịch vụ này không chấp nhận tin 
nhắn khác từ quý vị; quý vị sẽ nhận được 
thông báo "bị lỗi" nếu quý vị nhắn tin lại 
với bất cứ chữ gì khác ngoài chữ 

 Qúi vị sẽ không bao giờ bị yêu cầu cung 
cấp các thông tin cá nhân hồ sơ qua tin 
nhắn

https://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.mybenefitscalwin.org/

