TATLUHANG-BUWANG ULAT

STATE OF CALIFORNIA-HEALTHAND HUMANSERVICES AGENCY

Para sa Salaping Tulong at rnga CalFresh

CALIFORNIA DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES
I

KUMPLETUHIN, IAGDA4N AT IBALFK 1TONG PORMULARYOSA IKA-5 NG BUWANG KASUNOD NG BUWAN NG PAG-UULAT

I

ANG ULAT NA I T 0 AY PARA SA BUWAN NG

PANGALAN NG KASO:
NUMERO N G KASO:
NUMERO NG SALANSANNUNIT:
TELEPONO NG MANGGAGAWA,

(Bar Code)

KAILANGAN NG TULONG? TAWAGAN ANG IYONG MANGGAGAWA

IKOREO PABALlK SA DIREKSIYON:

J

J
J

PINADALHAN:

Kailangang iulat m o ang lahat n g kitang tinanggap nang Buwan n g Pag-uulat n g
Kung hindi ka rnagpadala ng isang kumpletong ulat na QR 7, kasarna ang, ngunit hindi lirnitado sa; pagsagot sa lahat ng rnga tanong at paglakip ng patunay kung hiningi namin ito, ang iyong
rnga benepisyo ay rnaaaring maantala, rnabago o mahinto. Maglakip n g isang hiwalay na piraso n g papel kung kinakailangan. Ang mga katotohanang iyong iuulat ay rnaaaring rnagbunga
ng paglaas, psgbaba c pnghlnro ng 1prg mga benepiyo.
Pam sa CelWORKs at mga CnIFrem, kailangan m n g ipaalam rn county sa loob ng sampung (10) arawang anurnang pagbabago na makakaapekto sa iyong pagiging dapat, o halaga ng
lyong mga baneplsp. Kabllang dlto ang pzklklpag-alrrm sa iyong Manggagawa kapag ang lyong kita ay lumampas sa halagang ito $
para sa laki n g iyong AU na
.

IULAT ANG PAGDARAYA SA KAWANGGAWA
TUMAWAG SA HOTLINE (800) 349-9970
QR 7 (12108) TAGALOG

ELIGIBILITYISTATUSREPORT- QUARTERLY FOR CASH AID AND CalFresh -REQUIRED FORM SUBSTITUTE PERMITTED

0 lmigrasyon (Pagkarnarnarnayan o pagbabago sa katayuan sa pagka-imigrante, o nakakuha ng isang bagong tarheta, porrnularyo, o sulat rnula sa USCISIINS?)
[7 Seguro (Nagsirnula, hininto, o nagbago ng rnga benepisyo sa seguro sa kalusugan, dental, o buhay, kabilang ang MEDICARE?)
Pag-iingat (Anurnang pagbabago sa haba ng panahon ng iyong pag-aalaga paralpag-iingat ng iyong rnga anak?)

C!

Mga Serbisyong Pantaguyod sa Loob ng Tahanan (Nagsirnula o hurninto sa pagkuha ng rnga serbisyo?)
Pagdalo sa Paaralan
Para sa Salaping Tulong Lamang Edad ng stuyante age 6-18

-

