
Petsa _______________ 

_____________________________________________________
Pangalan ng kliyente (puno ng sambahayan) 

_____________________________________________________
Tirahan 
_____________________________________________________
Lungsod, Estado at Zip 

________________________________________
Numero ng sambahayan/Numero ng kaso ng County

Mahal Naming ________________________ 

Ang aming mga rekord sa computer ay nagpapakita na gumamit kayo ng apat o higit ng bagong kard 
ng Electronic Benefit Transfer (EBT) sa loob ng nakalipas na 12 buwan.  Ito ay nagpapakita na kayo 
ay maaaring may problema sa inyong kard ng EBT at/o may posibleng maling paggamit ng inyong 
mga benepisyo ng CalFresh. Magagamit ninyo ang kaparehong kard ng EBT bawat buwan hanggang 
kumukuha kayo ng mga benepisyong pagkain.  Kung kayo ay may problema sa inyong kard ng EBT 
mangyaring tawagan ang walang-bayad na Linya ng Tulong ng Serbisyo sa Parokyano ng EBT sa 
877-328-9677 o makipag-ugnayan sa inyong manggagawa ng county upang malaman kung paano 
dapat gamitin ang inyong kard. 

Labag sa batas na gumawa o magtangkang gumawa ng mga sumusunod: bumili, magbenta, 
magnakaw o ipagpalit ang mga kard ng EBT o mga benepisyo ng CalFresh.  Lahat ng mga 
pagbebenta at pagpapalit ng kard ng EBT ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng computer.  
Ginagawa namin ito upang matiyak na ang mga kard ay ginagamit nang tama at upang protektahan 
ang programang CalFresh laban sa pang-aabuso.  Batay sa mga rekord na iyon sa computer, 
maaari naming imbestigahan ang anumang maling paggamit ng inyong kard ng EBT.  Kung kayo ay 
ipinasiyang responsable para sa maling paggamit ng inyong kard ng EBT, ang inyong mga benepisyo 
ay maaaring itigil, maaaring kailanganin ninyong bayaran ang mga nakuhang benepisyo, maaari 
kayong multahan, o ipakulong o ipabilanggo.  

Upang panatilihin ang inyong mga benepisyo ng CalFresh, ipinagugunita sa inyo na ang mga ito ay 
maaari lamang gamitin upang bayaran ang pagkain na kinakain ninyo at ng inyong sambahayan, o 
ang mga binhi upang magtanim ng pagkain ng inyong sambahayan.  Maaari ninyong ipagpatuloy 
ang paggamit ng inyong kard ng EBT para sa mga layuning ito.  Ang liham na ito ay hindi nagbabago 
ng inyong mga benepisyo ng CalFresh, pero ang county ay maglalagay ng kopya ng liham na ito sa 
inyong mga rekord ng kaso. 

Wala kayong dapat gawin ngayon maliban sa tiyakin na ginagamit ninyo ang inyong mga benepisyo 
nang tama.  Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa liham, mangyaring tumawag sa 
_____________________________________________.

                 (numero ng telepono ng matatawagan sa county)
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