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(Chapter 905, Statutes of 2014) 

MESSAGE: 

Kể từ ______, Quận sẽ thay đổi khoản trợ cấp 
tiền mặt của quý vị từ $ ________ sang $ 
_______. 

Sau đây là lý do: 

Luật đã thay đổi và Quận sẽ ngưng khoản tiền 
phạt mà đã làm giảm khoản trợ cấp tiền mặt 
của quý vị do con quý vị đã không đi học. 
Luật mới quy định rằng Quận không thể giảm 
bớt khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị trừ khi 
học khu thông báo cho chúng tôi biết rằng con 
quý vị (nếu người con này từ 16 tuổi trở lên) 
là một học sinh trốn học thường xuyên (bỏ học 
nhiều lần và không có lý do chính đáng theo 
luật). 

Luật mới này đã chấm dứt việc phạt tiền vào 
ngày 01 tháng 01 năm 2015.  Nếu quý vị bị 
phạt một khoản tiền sau ngày đó, khoản trợ 
cấp của quý vị có thể bao gồm phần hoàn trả 
phúc lợi mà quý vị lẽ ra đã nhận được. 

Quý vị sẽ nhận được phần hoàn trả theo cùng 
một cách như quý vị nhận khoản trợ cấp tiền 
mặt thông thường của mình.  Nếu quý vị có 
EBT, phần hoàn trả đó sẽ được chuyển vào thẻ 
EBT của quý vị. 

Nếu con quý vị từ 16 tuổi trở lên và học khu 
báo cho chúng tôi rằng con quý vị là một học 
sinh thường xuyên trốn học, Quận có thể giảm 
bớt khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị một lần 
nữa.  Quận sẽ gửi cho quý vị một thông báo 
mới trước khi việc đó xảy ra. 

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

INSTRUCTIONS: Use to change the amount of aid when ending an existing school 
attendance penalty due to AB 2382.  Use NA 200 if the AU has no income or NA 1239 
SAR if the AU has income for the correct budget.
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