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Title: EBT Replacement Denial

Auto ID No.: Use Form No.   : NA 290  

Source : Original Date  : 10/01/02 

Issued by  : Revision Date  : 08/30/2013 

Reg Cite   :  WIC 10072, 44-350 

MESSAGE: 

Quận đã từ chối đề nghị  

thay thế $       của quý vị vào 

tài khoản trợ cấp tiền mặt EBT của quý vị. 

SAU ĐÂY LÀ LÝ DO: 

[ ] Quý vị đã không trình báo cảnh 

sát và quý vị không cho chúng tôi 

biết lý do chính đáng. 

[ ] Quý vị đã không trình báo cảnh 

sát và quý vị tuyên bố rằng quý vị 

có lý do chính đáng, nhưng quận xác 

định là quý vị không có. 

[ ] Yêu cầu của quý vị đã được điều 

tra và phát hiện thấy rằng không có 

trường hợp trộm cắp bằng điện tử nào 

xảy ra. 

[ ] Quý vị đã đưa thẻ EBT và/hoặc số 

PIN của mình cho người khác. 

[ ] Quyền lợi của quý vị đã được 

thay thế. 

[ ] Quý vị không nộp yêu cầu với 

Dịch Vụ Khách Hàng EBT.  Vui lòng 

gọi đến số 1-(877)328-9677 để nộp 

yêu cầu. 

[ ] Quý vị đề nghị thay thế quyền 

lợi tiền mặt hơn 90 ngày sau ngày 

xảy ra trộm cắp bằng điện tử. 

[ ] Thẻ EBT của quý vị đã bị mất 

hoặc mất cắp. 

Nếu quý vị không đồng ý với hành 

động này, quý vị có thể đề nghị buổi 

điều trần.  Mặt sau của thông báo 

này trình bày cách đề nghị buổi điều 

trần.  Nếu quý vị nộp đơn đề nghị 

buổi điều trần, quý vị sẽ không thể 

nhận “trợ cấp được thanh toán trong 

khi chờ giải quyết.” 

INSTRUCTIONS: To be sent to client when denying their AB 2035 claim. 
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