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THÔNG BÁO NHẮC NHỞ CHO CÁC EM SẮP TRÒN 18 TUỔI 
Xin đưa thông báo này ngay cho con của quý vị vì em sắp tròn 18 tuổi trong 60 ngày tới. 

 

Nếu em đủ 18 tuổi và không có con và/hoặc không có thai 
Em CHỈ được phép tiếp tục nhận trợ cấp tiền mặt theo hồ sơ của phụ huynh/người chăm sóc sau ngày sinh nhật thứ 18 
nếu em:    

• Là học sinh toàn thời gian đang học trung học hoặc 
tham gia chương trình huấn nghệ/đào tạo kỹ thuật và 
theo dự kiến sẽ tốt nghiệp trường/hoàn tất chương 
trình đó trước khi đủ 19 tuổi, hoặc   

• Là học sinh toàn thời gian đang học trung học hoặc 
tham gia chương trình huấn nghệ/đào tạo kỹ thuật và 
đã hay đang được coi là không có khả năng làm 
việc, và cũng đáp ứng đủ các điều kiện về người 
khuyết tật/mất khả năng làm việc chiếu theo các quy 
tắc của CalWORKS, hoặc 

• Là trẻ tạm nuôi đang sống với một người thân được 
chấp thuận và đang học để lấy bằng cấp trung học 
hay bằng tương đương, ghi danh vào trường cao 
đẳng hay huấn nghệ, tham gia vào một chương trình 
hay hoạt động được thiết kế nhằm giúp kiếm việc 
làm hoặc khắc phục các trở ngại gây khó kiếm việc 
làm, đi làm ít nhất 80 giờ mỗi tháng, hoặc không thể 
đi học hay đi làm do có bệnh trạng đã được kiểm 
chứng.

Hãy gọi ngay cho cán sự xã hội của em nếu em nghĩ rằng em thuộc bất cứ một trong những hoàn cảnh nêu trên. Nếu em 
hội đủ điều kiện tiếp tục nhận trợ cấp tiền mặt thì có thể cần đến văn phòng quận/hạt để lấy dấu tay và chụp hình.  
 

Nếu em đủ 18 tuổi và có con ruột và/hoặc đang có thai  
1.  Em CHỈ được phép tiếp tục nhận trợ cấp tiền mặt theo hồ sơ của phụ huynh/người chăm sóc sau ngày sinh nhật thứ 

18 nếu em:    

• Là học sinh toàn thời gian đang học trung học hoặc 
tham gia chương trình huấn nghệ/đào tạo kỹ thuật 
và theo dự kiến sẽ tốt nghiệp trường/hoàn tất 
chương trình đó trước khi đủ 19 tuổi, hoặc   

• Là học sinh toàn thời gian đang học trung học hoặc 
tham gia chương trình huấn nghệ/đào tạo kỹ thuật 
và đã hay đang được coi là không có khả năng làm 
việc, và cũng đáp ứng đủ các điều kiện về người 
khuyết tật/mất khả năng làm việc chiếu theo các quy 
tắc của CalWORKS, hoặc 

• Là trẻ tạm nuôi đang sống với một người thân được 
chấp thuận và đang học để lấy bằng cấp trung học 
hay bằng tương đương, ghi danh vào trường cao 
đẳng hay huấn nghệ, tham gia vào một chương trình 
hay hoạt động được thiết kế nhằm giúp kiếm việc 
làm hoặc khắc phục các trở ngại gây khó kiếm việc 
làm, đi làm ít nhất 80 giờ mỗi tháng, hoặc không thể 
đi học hay đi làm do có bệnh trạng đã được kiểm 
chứng.    

- HOẶC - 

2.  Em có thể quyết định mở hồ sơ riêng. Hãy gọi ngay cho cán sự xã hội của em nếu em muốn mở hồ sơ riêng. Dưới 
đây là vài điều cần biết trước khi mở hồ sơ riêng:    

• Em KHÔNG buộc phải dọn ra khỏi nhà của phụ 
huynh/người chăm sóc để mở hồ sơ riêng.   

• Các tháng nhận trợ cấp sẽ bắt đầu được tính vào 
thời hạn hưởng trợ cấp của em.    

• Với tư cách là người đứng đầu hồ sơ, CHÍNH EM 
phải báo cáo hàng Quý cho cán sự xã hội biết về tất 
cả các thay đổi.  

• Nếu em mở hồ sơ riêng, phụ huynh hay người chăm 
sóc của em có thể bị giảm trợ cấp tiền mặt, hoặc 
nếu em là người con duy nhất đứng tên trong hồ sơ 
thì họ có thể bị ngưng hẳn trợ cấp tiền mặt.    

• Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, 2011, nếu em có thai 
và chưa có con nào khác thì phải chờ đến ba tháng 
cuối trong thai kỳ mới được hưởng trợ cấp tiền mặt. 
Nếu em được chấp thuận hưởng trợ cấp tiền mặt 
trước ba tháng cuối trong thai kỳ và trước ngày 1 
Tháng Bảy, 2011 thì sẽ vẫn hội đủ điều kiện tiếp tục 
hưởng trợ cấp.  

• Nếu Phòng Xã Hội đã áp dụng điều lệ về Mức Trợ 
Cấp Tối Đa cho Gia Đình (Maximum Family Grant - 
MFG) cho con của em khi em là phụ huynh dưới tuổi 
vị thành niên còn sống phụ thuộc, một khi em mở hồ 
sơ riêng thì con của em có thể được tính là người 
trong gia hộ khi quyết định số trợ cấp tiền mặt của 
em.    

Nếu em mở hồ sơ riêng hoặc tiếp tục nhận trợ cấp theo hồ sơ của phụ huynh/người chăm sóc, để tiếp tục hội đủ điều 
kiện em có thể cần đến văn phòng quận/hạt để lấy dấu tay và chụp hình. Nếu em có thắc mắc về việc có nên mở hồ sơ 
riêng hay không, hãy gọi điện cho phòng xã hội của quận/hạt hoặc cho phòng dịch vụ pháp lý trong địa phương.  
 


