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THƯ BÁO CHO MỌI CÁ NHÂN HƯỞNG TRỢ CẤP CALFRESH 

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, luật pháp của Tiểu bang và Liên bang quy định như sau: 

Trợ cấp CalFresh tối đa: Đây là số tiền trợ cấp mà hộ gia đình quý vị sẽ được nhận nếu hộ gia đình 
quý vị không có thu nhập

QUY MÔ GIA ĐÌNH
1 2 3 4 5 6 7 8 Mỗi cá nhân bổ sung

$194 $355 $509 $646 $768 $921 $1018 $1164 +$146

• Ngoài ra, khoản khấu trừ nhà ở tối đa đã tăng từ $552.00 đến $569.00.
• Trợ cấp nơi ở cho người vô gia cư được tăng từ $143.00 lên $152.06.
• Các khoản khấu trừ tiêu chuẩn đã thay đổi như sau:

Các khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho FFY 2020

QUY MÔ GIA ĐÌNH CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ TIÊU CHUẨN
1 đến 3 người $167.00

4 người $178.00

5 người $209.00

6 người trở lên $240.00

Trợ cấp Tiện ích Tiêu chuẩn (SUA) $415.00 được tăng lên thành $432.00.
Trợ cấp Tiện ích Hạn chế (LUA) $130.00 được tăng lên thành $135.00.
Khoản trợ cấp điện thoại (Telephone Utility Allowance, hoặc TUA) vẫn là $18.
Nếu SUA/LUA được tính như một phần của khoản khấu trừ nhà ở của quý vị và nếu hồ sơ CalFresh của quý vị 
chưa có gì thay đổi, trợ cấp CalFresh của quý vị có thể sẽ thay đổi. Với những thay đổi về trợ cấp CalFresh của 
quý vị, số tiền quý vị được hưởng sẽ phụ thuộc vào các thay đổi khác trong hộ gia đình. Những thay đổi này sẽ 
được nêu rõ trong bất cứ thư báo nào gửi đến quý vị để giải thích những thay đổi khác liên quan đến trợ cấp 
CalFresh của quý vị.
Nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi tính trợ cấp CalFresh của quý vị cho tháng Mười do các số tiền 
phân bổ mới và SUA/LUA, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần cấp tiểu bang trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày quý vị nhận được lá thư này bằng cách viết thư cho:

hoặc quý vị có thể gọi số miễn phí: 1-800-952-5253. Nếu quý vị bị điếc và sử dụng TDD, hãy gọi 1-800-952-8349. 
Khi quý vị yêu cầu phiên điều trần tiểu bang, quý vị phải cho chúng tôi biết lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi 
đã nhầm lẫn. Quý vị có thể tự biện hộ cho mình tại phiên điều trần hoặc nhờ một người bạn, luật sư hoặc ai đó đại 
diện cho quý vị, nhưng quý vị phải là người nhờ họ giúp quý vị. Quý vị có thể yêu cầu văn phòng trợ giúp pháp lý 
địa phương trợ giúp quý vị.
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