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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.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Округ подав запит до Фонду соціального забезпечення й отримав форму «Зведення кварталів 
покриття соціального страхування» з вашими даними. Відомості в ній відображають, що ви 
не маєте відповідних 40 кварталів трудового стажу, які надають право на отримання пільг за 
продовольчою програмою CalFresh.

Якщо ви вважаєте, що відомості, отримані від Фонду соціального забезпечення, є помилковими 
або неповними, ви можете зв’язатися з Фондом соціального забезпечення й вимагати апеляції. 
Якщо ви дійсно вимагаєте апеляції, Фонд соціального забезпечення зобов’язаний буде надати 
вам підтвердження про те, що триває перевірка ваших даних.

У разі представлення вами такого підтвердження Округу ви зможете отримувати пільги за 
продовольчою програмою CalFresh протягом щонайбільше шести місяців від дати подання заяви 
або до того часу, поки Фонд соціального забезпечення не завершить перевірку, залежно від того, 
яка з дат наступить раніше.

Якщо Фонд соціального забезпечення вирішить, що ви маєте недостатньо кварталів, щоб 
отримати право на участь у продовольчій програмі CalFresh, усі пільги за цією програмою, 
отримані протягом періоду перевірки, будуть визнані переплатою. Вам потрібно буде їх 
повернути.
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