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MESSAGE: 

Hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, Quận đã
chấp thuận trợ cấp tiền mặt cho (name).

Khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị đã thay đổi
từ ($) sang ($) vì số tiền trợ cấp hiện nay của
quý vị có bao gồm (name).

Đây là lý do:

Luật Tiểu Bang đã thay đổi. Hiệu lực kể từ ngày
1 tháng 1 năm 2017, trẻ em mà đã không hội đủ
điều kiện nhận trợ cấp tiền mặt CalWORKs do quy
định Trợ cấp Gia đình Tối đa (Maximum Family
Grant, MFG) nay hội đủ điều kiện.   Theo quy định
MFG, khoản trợ cấp đã không tăng lên đối với một
trẻ em được sinh ra trong một gia đình mà đã nhận
một văn bản thông báo về quy định đó và sau đó
đã nhận trợ cấp tiền mặt trong 10 tháng liên tục
ngay trước ngày sinh của trẻ đó.

Nếu quý vị cho rằng có sai sót trong số tiền
trợ cấp của quý vị, hay nếu quý vị có những vấn
đề nào khác ngoài vấn đề với luật mới này, quý
vị có thể yêu cầu một phiên điều trần của tiểu
bang. Mặt sau của thông báo này cho quý vị biết
cách thức.

Khoản trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được
tính trên thông báo này. 

INSTRUCTIONS: Use for approvals FOR CASES WHICH INCLUDE A CHILD SUBJECT TO THE MFG 
RULE to inform AU of change to AU's grant. 
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