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IMPORTANT INFORMATION
The County asked for and got a “Quarters of Coverage History” from Social Security for you. The 
information does not show that there are the 40 eligible quarters of work, which you must have to be 
eligible for CalFresh.

If you think that the information from Social Security is wrong or incomplete, you may contact Social 
Security and ask for an appeal. If you do ask for an appeal, Social Security will give you proof that a 
review is being done.

If you give the County this proof, you can get CalFresh benefits for up to six months from the date of 
application, or until Social Security finishes the review, whichever is sooner.

If Social Security decides that there are not enough quarters for you to be eligible for CalFresh, all the 
CalFresh benefits you get while they are doing their review will be an overissuance. You will have to 
pay them back.
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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਉਸਿਟੀ ਤੋਂ “ਕਵਿੇਜ ਇਸਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਤਮਾਹੀਆਂ’’ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਿੀ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਕੰਮ ਕਿਨ ਦੀਆਂ 40 ਯੋਗ ਸਤਮਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ CalFresh ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ 

ਜ਼ਿੂਿੀ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਉਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਮਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਉਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਉਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗੀ ਸਕ ਸਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ 

ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਸਤ ਦੀ ਸਮਤੀ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਉਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਸਖਆ ਪੂਿੀ ਹੋਣ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਸਹਲਾਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਤਕ CalFresh ਬੈਸਨਸਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਉਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CalFresh ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਤਮਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਮੀਸਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ CalFresh ਸਮਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ।


