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THỎA THUẬN VỀ THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ 

TÊN ĐỨNG HỒ SƠ SỐ HỒ SƠ  

TÊN CÁN SỰ XÃ HỘI CỦA QUẬN/HẠT SỐ CỦA CÁN SỰ XÃ HỘI  

Hỏi: Thông báo điện tử là gì? Đáp: Thông báo điện tử, hay còn gọi là e-notification, là các thư báo 
gửi qua thư điện tử (email) để cho quý vị biết rằng trong tài khoản trực tuyến bảo mật cá nhân 
của quý vị có thư mới. 

 Tôi đồng ý nhận tất cả các thư từ từ Phòng Trợ Cấp Xã Hội của Quận/Hạt (County Welfare 
Department - CWD) qua thông báo điện tử, chỉ ngoại trừ các thông báo liên quan đến những 
phiên điều trần tiểu bang thì sẽ được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ. 

 Tôi đồng ý đọc tất cả các thông báo điện tử được gửi đến tài khoản thư điện tử của tôi và sau 
đó tìm đọc các thư từ trong tài khoản trực tuyến bảo mật cá nhân của tôi.  

 Tôi đồng ý thường xuyên kiểm tra tài khoản thư điện tử của tôi (theo đề nghị thì nên kiểm tra 
ít nhất ba ngày một lần) để bảo đảm tôi sẽ đọc kịp các thư từ có thời hạn. 

 Tôi đồng ý thường xuyên cập nhật thông tin cho CWD nếu địa chỉ thư điện tử của tôi thay đổi, 
bằng cách điền vào một bản Thỏa Thuận về Thông Báo Điện Tử mới trong vòng mười ngày 
kể từ ngày có thay đổi đó. 

 Tôi hiểu rằng thư từ được gửi đến tài khoản trực tuyến bảo mật cá nhân của tôi được coi là 
đã đến tay tôi khi thông báo điện tử đến hộp thư điện tử của tôi, cho dù tôi có đọc hay không.  

 Tôi hiểu rằng CWD phải cung cấp cho tôi bản giấy của bất cứ tài liệu nào được gửi vào tài 
khoản trực tuyến bảo mật cá nhân của tôi, nếu tôi yêu cầu điều đó. 

 Tôi hiểu rằng CWD sẽ lại gửi thư bằng giấy theo đường bưu điện như trước nếu địa chỉ thư 
điện tử mà tôi cung cấp không thể nhận được các thông báo điện tử được gửi đến. 

 Tôi hiểu rằng tôi có thể ngừng nhận thông báo điện tử vào bất cứ lúc nào và trở lại nhận các 
thông báo và mẫu đơn qua bưu điện Hoa Kỳ như trước.  Muốn làm như thế, tôi chỉ cần liên 
lạc với CWD tại _________________________ và thông báo cho họ biết rằng tôi đã quyết 
định nhận thư từ bằng giấy như trước. 

ĐÂY LÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ TÔI MUỐN DÙNG ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ 

ĐÂY LÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ THỨ HAI TÔI MUỐN DÙNG ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ 

CHỮ KÝ (HAY DẤU ĐIỂM CHỈ) CỦA MỘT THÀNH VIÊN TRƯỞNG THÀNH TRONG HỘ GIA ĐÌNH HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY 
QUYỀN 

NGÀY KÝ 

CHỮ KÝ (HAY DẤU ĐIỂM CHỈ) CỦA VỢ/CHỒNG, BẠN ĐỜI CÓ ĐĂNG KÝ, HOẶC PHỤ HUYNH KIA CỦA (CÁC) TRẺ EM ĐANG 
NHẬN TRỢ CẤP 

NGÀY KÝ 

 


