Kayo ba ay kasama sa naapektuhan ng sunog o
nasalanta ng landslide o ng pagdausdos ng putik?

Tatangapin ang mga applikasyon mula Pebrero 6 - 9, 2018 at
Pebrero 12-14, 2018.
Depinisyon ng household o sambahayanan: Ang household ay isang
indibidwal o grupo ng mga tao na magkasamang naninirahan at naghahati
ng mga gastusin para sa pagkain. Hindi kailangan na magkapamilya ang
mga nakatira sa isang bahay.
Kayo ay maaring tumangap ng tulong mula sa Disaster Calfresh (o kilala
bilang D-SNAP o D-Calfresh) kung ang mga miyembro ng buong
pamamahay ay:

 Tumira o nagtrabaho sa mga sumusunod na lugar: Santa Barbara
o Ventura, sa Disyembre 4, 2017 o mula Enero 8-9, 2018; at
 Nakaranas ng pagkawala ng sweldo o kita; o
 Napinsala ang iyong bahay o inyong mga kagamitan sa
pansariling hanapbuhay; o
 Nagkaroon ng karagdagang gastos dulot ng kalamidad
 Kasalukuyang hindi tumatanggap ng Calfresh
Tandaan na mayroong limitasyon sa matatanggap na tulong. Nakadepende ito sa suweldo o kita ng mga miyembero ng buong
pamamahay. Halimbawa, ang pamamahay na may 2 tao ay maaring
makakuha ng isang beses na benepisyo na nagkakahalagang $352
kung ang kanilang buwanang kabuuang kita ay mas mababa sa
$2,049 matapos konsiderahin ang isyu and gastusing dulot ng
kalamidad, kabilang ang pagkawala ng kita.

Ang mga indibidwal o pamilya na hindi maaaring makakuha ng regular na
CalFresh ay maarari paring tumanggap ng tulong mula sa Disaster Calfresh base
sa mga kuwalipikadong gastusin na may kinalaman sa kalamidad.
Ang institusyong ito ay isang tagapagkaloob ng pantay na oportunidad.
Ang proyektong ito ay nakatanggap bahagi ng Pederal na pondo mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos (U.S.
Department of Agriculture). Ang mga nilalaman ng publikasyong ito ay hindi sumasalamin sa pananaw o mga patakaran ng Kagawaran
ng Agrikultura ng Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture), ni ang pagbanggit ng mga pangalan ng kalakalan, mga komersyal
na produkto, o mga organisasyon na nagpapahiwatig ng pag-endorso ng Pamahalaan ng Estados Unidos.
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Maari kayong mag-aplay para sa tulong sa pagkain mula sa Disaster CalFresh
sa mga sumusunod na lokasyon sa mga nakatakdang petsa at oras:
Santa Barbara County
Department of Social Services
234 Camino Del Remedio
Santa Barbara, CA 93110
Lunes – Biyernes 7 am hanggang 5 pm

Department of Social Services
1100 W Laurel Ave
Lompoc, CA 93436
Lunes – Biyernes 7 am hanggang 5 pm

Department of Social Services
2125 S Centerpointe Pkwy
Santa Maria, CA 93455
Lunes – Biyernes 7 am hanggang 5 pm

Carpinteria Family Resource Center
5201 8th Street
Carpinteria, CA 93013
Lunes – Biyernes 7 am hanggang 5 pm

Ventura County
East County Community Service Center
Oxnard Community Service Center
2900 N. Madera Rd. Ste. 100
1400 Vanguard Drive
Simi Valley, CA 93065
Oxnard, CA 93033
8:00 am hanggang 5:00 pm Lunes hanggang
8:00 am hanggang 5:00 pm Lunes hanggang
Biyernes
Biyernes
Santa Clara Valley Community Service Center
725 E. Main St
Santa Paula, CA 93060
8:00 am hanggang 5:00 pm Lunes hanggang
Biyernes
Bukas hanggang 7:00 pm sa Huwebes 2-8-18
Ventura Community Service Center
4651 Telephone Rd
Ventura, CA 93003
8:00 am hanggang 5:00 pm Lunes hanggang
Biyernes
Bukas hanggang 7:00 pm sa Miyerkoles 2-17-18
Bukas hanggang 7:00 pm sa Huwebes 2-8-18
Fillmore Community Service Center
828 Ventura St. Ste 200
Fillmore, CA 93015
8:00 am to 5:00 pm Lunes hanggang Biyernes
Bukas hanggang 7:00 pm sa Miyerkoles 2-7-18

Thousand Oaks Community Service Center
80 E Hillcrest Drive Ste. 200
Thousand Oaks, CA 91360
8:00 am hanggang 5:00 pm Lunes hanggang
Biyernes
Moorpark Community Service Center
612B Spring Rd. Ste 301
Moorpark, CA 93021
8:00 am hanggang 5:00 pm Lunes hanggang
Biyernes

Para sa karagdagang lugar or impormasyong para sa aplikasyon, pumunta sa website o
tumawag sa mga nakalista na numero:
http://www.cdss.ca.gov/Disaster-Help-Center
Santa Barbara County Service Center: 844-289-4682
Ventura County Service Center: 888-472-4463
Ang institusyong ito ay isang tagapagkaloob ng pantay na oportunidad.
Ang proyektong ito ay nakatanggap bahagi ng Pederal na pondo mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos (U.S.
Department of Agriculture). Ang mga nilalaman ng publikasyong ito ay hindi sumasalamin sa pananaw o mga patakaran ng Kagawaran
ng Agrikultura ng Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture), ni ang pagbanggit ng mga pangalan ng kalakalan, mga komersyal
na produkto, o mga organisasyon na nagpapahiwatig ng pag-endorso ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

