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Người Nhận Trợ Cấp CalFresh sẽ mất trợ cấp Phân Phối Khẩn  
Trương Hàng Tháng  

Chính phủ Liên Bang chấm dứt trợ cấp phụ trội được ban hành trong thời gian Y Tế Công Cộng Khẩn 

Trương COVID-19 

Quận Cam, Calif (ngày 6 tháng Hai, 2023) Các cư dân Quận Cam sẽ nhìn thấy trợ cấp CalFresh thấp hơn kể 
từ tháng Tư do việc chính phủ liên bang ban hành Đạo Luật Củng Cố Ngân Sách Tài Chánh Tài Khóa 2023. 

Luật liên bang chấm dứt thẩm quyền của Tiểu Bang California ban hành ngân khoản Phân Phối Khẩn 
Trương, có hiệu lực vào ngày 28 tháng Hai, 2023. Phân Phối Khẩn Trương là trợ cấp phụ trội thêm vào cho 
trợ cấp CalFresh bình thường và ước tính vào khoảng $30 triệu Mỹ Kim dành riêng cho cư dân Quận Cam 
trong thời gian Y Tế Công Cộng Khẩn Trương. Đối với các người nhận lãnh trong các khu vực, ngân khoản 
phân phối khẩn trương sau cùng sẽ được cấp phát trong lần nhận lãnh tháng Ba chuyển vào thẻ EBT của 
họ. 

Bộ Xã Hội Tiểu Bang California đã lưu ý các người thụ hưởng CalFresh việc chấm dứt tiền phân phối khẩn 
trương. Theo Cơ Quan CDSS “ Một khi có sự thay đổi bắt buộc này sẽ không có việc khiếu nại do việc mất đi 
trợ cấp Phân Phối Khẩn Trương. Và sẽ không đòi hỏi bất cứ thủ tục theo sau đó.” Bất cứ ai có thắc mắc về 
sự chấm dứt trợ cấp phân phối khẩn trương xin gọi đường giây điện thoại nóng của tiểu bang tại số (888) 
445-1955. 

Trợ cấp CalFresh bình thường sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục chuyển ngân vào thẻ EBT trong vòng 10 ngày 
đầu mỗi tháng. 

Trong khi Cơ Quan Đặc Trách Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA) không có thẩm quyền tiếp tục ngân khoản 
phân phối khẩn trương sau ngày mãn hạn, nhưng khuyến khích các người thụ hưởng gọi trung tâm điện 
thoại SSA. Các nhân viên trực thuộc chương trình có thể xem xét sự thay đổi trong mỗi gia đình – chẳng 
hạn một sự gia tăng về chi phí hay giảm sụt về trợ cấp - để bảo đảm người thụ hưởng có thể nhận được tối 
đa lợi tức. Trung tâm điện thoại SSA, (800) 281-9799, bắt đầu từ 6:30 sáng đến 8:00 tối, Thứ Hai đến Thứ 
Sáu và 7:00 sáng đến 4:30 chiều ngày thứ Bảy. 

Người thụ hưởng cũng có thể gọi số 2-1-1 hay vào http://www.211oc.org. Để được kết nối với các tài 
nguyên thực phẩm hay khác nữa. 

Các chủ gia dình tại Quận Cam muốn nạp đơn cho CalFresh, Medi-Cal, Trợ Cấp Cứu Trợ Tổng Quát và 
CalWORKS và những người muốn được cứu xét lại trường hợp hiện hữu được khuyến khích tìm hiểu các 
thông tin xin vào www.ssa.ocgov.com hay dùng một trong những phương cách dưới đây: 
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• http://www.mybenefitscalwin.org để nạp đơn xin hay xem xét tình trạng hiện hữu của Medi-Cal, 
CalFresh, CalWORKS hay trợ cấp xã hội tổng quát hay những thay thế xuyên qua một trong những 
phương cách sau: 

o CalFresh chỉ qua www.GetCalFresh.org 

o Medi-Cal chỉ qua www.coveredca.com 

• Trung Tâm Điện Thoại SSA tại (800) 281-9799 

o Giờ làm việc Trung Tâm Gọi Điện Thoại từ 6:30 sáng dến 8.00 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu và 7:00 giờ sáng đến 4:30 chiều ngày Thứ Bảy  

• Đến tận chổ văn phòng SSA: https://www.ssa.ocgov.com/about-us/office-locations/office-location-
list 
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