Paano Palitan ang Maga
Mahahalagang Papeles

Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Paano ko papalitan ang aking:
Lisensiya sa pagmamaneho
• Sa personal: Pumunta ka sa opisina ng DMV.
Mag-iskedyul ka ng online appointment sa www.dmv.ca.gov
• Online: Mag-apply ng kapalit na card sa
www.edl.dmv.ca.gov/apply

Seguridad sa Sosyal card
• Online: Gumawa ng libreng account at mag-apply
online sa www.ssa.gov/myaccount
• Sa personal: Pumunta ka sa Opisina ng Social
Security. Kailangan mong magpakita ng patunay ng
iyong pagkakakilanlan. THanapin mo iyong lokal na
opisina ng Social Security sa pamamagitan ng pagtawag 1-800-772-1213 o pagbisita sa website
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
• Sa telepono: Para sa karagdagang impormasyon,
tawagan ang Opisina ng Social Security sa
1-800-772-1213.

EBT Card (CalFresh/Stamps ng pagkain)
• Sa telepono: Tawagan ang Serbisyo ng Customer ng
CalFresh sa 877-328-9677
• Online: Mag-apply para sa kapalit na card sa
www.ebt.ca.gov/caebtclient/lostcard.jsp

Debit Card
• Sa telepono: Tawagan mo ang bangko o union ng
kredito. Kung hindi mo alam paano makipag-ugnay sa
iyong bangko o union ng kredito, tumawag ka sa
1-877-275-3342 upang makuha ang impormasyon ng
pakikipag-ugnay sa iyong bangko.
• Kung nagtatago ka ng anumang bagay sa isang
kahon ng deposito ng kaligtasan sa bangko, dapat
mong tawagan ang bangko upang matiyak na ligtas
ang iyong kahon.

Nawalang Tseke

Credit Card
Tawagan ang bangko, union ng credito o kumpanya na
nagbigay ng card.
Mga Pangunahing kumpanya ng credit card:
American Express: 1-800-528-9800,
americanexpress.com
Discover: 1-800-347-2683, discover.com
MasterCard: 1-800-627-8372, mastercard.us VISA:
1-800-847-2911, usa.visa.com
Kahit hindi mo kailangan ng kapalit na card, kailangan
mo rin ipagbigay-alam sa bangko or kumpanya ng
credit card na ikaw ay naapektuhan ng kalamidad.
Maraming bangko at kumpanya ng credit card and
handing ibalewala ang mga bayad at pagbabayad
para sa biktima ng kalamidad.

Kasal/Kamatayan/Sertipiko
ng Kapanganakan
Estado ng California
Telepono: Tawagan ang Kagawaran ng Kalusugan ng
Publiko sa 916-445-2684.
Online: Mag-order ng seripiko sa www.vitalchek.com
Sa labas ng Estado ng California
Bisitahin ang National Center for Health Statistics at
www.cdc.gov/nchs/w2w.htm.

Ano pa ang nagsisilbing patunay
ng pagkakakilanlan?
• Pasaporte
• Militar ID
• Empleado ID card
• Talaan ng Paggamit
• Card sa Eskuela
• Patakaran sa seguro sa buhay
• Talaan ng kasal o diborsiyo
• Health insurance card (Hindi ang Medicare card)

Tawagan mo ang iyong bangko upang mag-ulat ng
anumang nawalang mga tseke at humiling ng mga
kapalit na tseke.
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