
CalFresh Cấp Tốc:
Nhận Phúc Lợi Thực Phẩm Một Cách
Nhanh Chóng
Quý vị có thể hội đủ điều kiện được nhận phúc lợi CalFresh Cấp Tốc 
[Expedited CalFresh (ES)] trong vòng ba ngày, hoặc thậm chí sớm nhất là 
vào cùng ngày sau khi chúng tôi nhận được đơn xin của quý vị.

Quý vị phải được phỏng vấn, và danh tính của quý vị phải được xác minh (quý vị không cần phải 
trình thẻ căn cước [ID] có ảnh) để được nhận phúc lợi CalFresh Cấp Tốc. Chúng tôi sẽ thực hiện 
mọi nỗ lực hợp lý để hỗ trợ việc xác minh danh tính của quý vị bằng cách gọi cho bên thứ ba (người 
quý vị biết) hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin qua hệ thống điện tử nào có sẵn.
Quý vị có thể sẽ được phỏng vấn cùng ngày quý vị nạp đơn, hoặc một buổi hẹn phỏng vấn qua điện 
thoại sẽ được sắp xếp thời biểu cho quý vị trong vòng ba ngày. Tuy nhiên, quý vị có thể gọi cho 
chúng tôi bất cứ lúc nào trước buổi hẹn được sắp xếp thời biểu của quý vị. 
Nếu quý vị đủ điều kiện được nhận hưởng ES và chưa nhận được phúc lợi của mình trong vòng ba 
ngày, quý vị hãy gọi cho chúng tôi. Thẻ EBT của quý vị sẽ được gửi qua đường bưu điện, hoặc quý 
vị có thể đến một văn phòng khu vực để nhận thẻ.

Đầu tiên, nhấn lựa chọn #2, “Nạp Đơn Xin Hưởng Phúc Lợi,”
Sau đó, nhấn lựa chọn #2, “Nạp Đơn xin Hưởng CalFresh,” để được kết nối với cán sự khi 
quý vị gọi.  
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Quý vị phải đáp ứng được một trong các quy định dưới đây:

Thu nhập gộp (thu nhập trước khi trừ thuế) kết hợp với các nguồn tiền mặt hằng 
tháng của quý vị là ít hơn tiền trả thuê nhà, tiền trả góp mua nhà (mortgage), và các 
phí tổn tiện ích hằng tháng của quý vị; 

1.

Hộ-gia-đình quý vị có ít hơn $150 trong thu nhập gộp (thu nhập trước khi trừ thuế) 
hằng tháng và có các nguồn tiền mặt ít hơn $100; hoặc

2.

Quý vị hoặc người nào đó trong hộ-gia-đình quý vị là người lao động nông nghiệp 
nhập cư hoặc người lao động nông nghiệp theo mùa đang thiếu thốn, và các nguồn 
tiền mặt của quý vị là $100 hoặc ít hơn.

3.
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