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NHỮNG QUY TẮC CẦN THIẾT ĐÁP ỨNG CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI  
WELFARE-TO-WORK CHO VIỆC NHẬN LẠI TIỀN TRỢ CẤP.

TÊN (VUI LÒNG GHI RÕ):

SỐ HỒ SƠ  HOẶC SỐ AN SINH XÃ HỘI:

TÊN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI WELFARE-TO-WORK (VUI LÒNG GHI RÕ):

CHỮ KÝ

SỐ ĐIỆN THOẠI:

(         )
NGÀY:

QUÝ VỊ CÓ CẦN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ KHÔNG?

Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ pháp lý miễn phí với vấn đề này sau đây:

Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý Tại Địa Phương

Số điện thoại: (           ) Điện thoại: (          )

NHỮNG CHỈ DẪN CHO NGƯỜI ĐƯƠNG ĐƠN: Gia đình của quý vị nhận được tiền trợ cấp ít hơn vì quý vị không đáp 
ứng những quy tắc của chương trình phúc lợi Welfare-to-Work. Nếu quý vị muốn nhận tiền trợ cấp trở lại, quý vị có thể 
điền vào mẫu đơn này và gửi lại cho nhân viên của chương trình phúc lợi Welfare-to-Work ngay lập tức.
Thay vì phải điền vào mẫu đơn này và gửi tới cho nhân viên của chương trình phúc lợi Welfare-to-Work, quý 
vị cũng có thể gọi cho nhân viên của quý vị, hãy nói với ông/bà ta rằng quý vị muốn nhận lại tiền trợ cấp. Nếu 
quý vị không biết địa chỉ hoặc số điện thoại của nhân viên, hãy vui lòng gọi cho văn phòng của Hạt tại số: 

.

NHỮNG QUY TẮC CẦN THIẾT ĐỂ ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI WELFARE-TO-WORK CHO VIỆC NHẬN 
LẠI TIỀN TRỢ CẤP

Để nhận lại tiền trợ cấp, Tôi phải đồng ý đáp ứng những quy tắc do văn phòng của Hạt yêu cầu về chương trình 
phúc lợiWelfare-to-Work.
Điều này có nghĩa là Tôi phải làm những việc làm đã được chỉ định trong“Chương trình Đáp ứng Quy tắc phúc lợi  
Welfare-To-Work và Nhận lại Tiền trợ cấp” cho đến 30 ngày kể từ ngày Tôi ký vào chương trình này, hoặc cho khoảng 
thời gian trong công việc này, hoặc khoảng thời gian nào ngắn hơn.

Để nhận lại tiền trợ cấp, Tôi hiểu rằng Hạt không có thể đòi hỏi tôi để làm một công việc trong khoảng thời gian dài hơn 
so với thời gian của công việc dẫn đến việc hủy bỏ tiền trợ cấp. 

Tôi cũng hiểu rằng nếu các công việc mà Hạt yêu cầu tôi làm trước khi công việc không có sẵn hoặc không phù hợp cho 
tôi, Tôi phải làm các công việc khác để nhận lại tiền trợ cấp.

Tổ Chức Về Quyền Phúc Lợi Tiểu Bang
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