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MESSAGE: 

Vào ngày ____________________,  tài khoản 
trợ cấp tiền mặt EBT  (chữ viết tắt của Chuyển 
Tiền Trợ Cấp Điện Tử) của quý vị sẽ bị trừ 
$_____________________.  

LÝ DO LÀ: 

Hệ thống đã bị lỗi khi quý vị sử dụng thẻ trợ cấp 
tiền mặt EBT: 
Ngày: 
Giờ: 
Nơi: 
Số tiền: 
Lý do khác: [ENTER REASON CODE 
DESCRIPTION] 

Nếu quý vị không còn đủ tiền trong tài khoản 
tiền mặt EBT của mình để hoàn trả số tiền bị 
nhầm, chúng tôi sẽ trừ số tiền này trong khoản 
trợ cấp tiền mặt tháng tới của quý vị. 

Nếu không đồng ý với quyết định này, quý vị có 
thể yêu cầu một phiên điều trần. Trên mặt sau 
của thông báo này có thông tin cho biết cách yêu 
cầu phiên điều trần. Nếu quý vị yêu cầu phiên 
điều trần trong vòng 15 ngày tính từ ngày đề 
trên thông báo này thì tài khoản trợ cấp tiền mặt 
EBT của quý vị sẽ không bị trừ tiền cho đến khi 
nào tiến hành xong phiên điều trần (và nếu thẩm 
phán cho rằng quyết định này là đúng).  

Thông báo này không thay đổi trợ cấp Phiếu 
Thực Phẩm hay Medi-Cal của quý vị. Nếu các 
khoản trợ cấp này có gì thay đổi thì quý vị sẽ 
nhận được thông báo riêng.

 

INSTRUCTIONS: To be sent to client 10 days before amount is removed from a client’s EBT account 
because of a system error. The system will generate the NOA and the County will mail it to the client. 
This message replaces M16-701 dated 11/26/02.
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