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MESSAGE: 

Kể từ ______, Quận sẽ thay đổi khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị từ $ ________ sang $ 

_______. 

Sau đây là lý do: 

Chúng tôi đã cần một số dữ liệu để kiểm tra 

tư cách hội đủ điều kiện của quý vị.  Chúng 

tôi đã yêu cầu quý vị: _________ 

___________________________________________ 

___________________________________________. 

Quý vị đã không thực hiện việc này và quý vị 

đã không yêu cầu Quận trợ giúp để lấy bằng 

chứng này, vì vậy nhu cầu của quý vị và/hoặc 

nhu cầu của _________ không được tính vào 

khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị. 

Quý vị có thể phục hồi khoản trợ cấp tiền mặt 

bằng cách cung cấp cho chúng tôi bằng chứng 

về việc chủng ngừa hoặc việc đi học. 

Nếu quý vị ở độ tuổi từ 16 đến 17, điều này 

cũng có nghĩa là quý vị đã không được miễn 

trách nhiệm chương trình Welfare to Work (từ 

Phúc Lợi sang Việc Làm) của quý vị.  Quý vị 

sẽ nhận được một thông báo khác cho biết quy 

định của chương trình welfare to work. 

Khoản trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được 

tính tại trang này. 

INSTRUCTIONS: Use to change the amount of aid when proof of immunization or school 

attendance was required during redetermination, was not provided, and the client 

didn’t ask the County for help getting the proof.  Specify what the recipient was 

required to do and the appropriate regulation cite.  Add the paragraph on welfare to 

work exemption only for school attendance cases. 

Example: “We asked you to give us proof of immunizations and return it by March 7" 

or “We asked you to give us proof of school attendance and return it by March 7".  

40-105.4 or 40-105.5. 

This message replaces M40-181E dated 07-01-98. 

(Vietnamese)


