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MESSAGE: 

Quận đã từ chối đơn xin trợ cấp Nhu Cầu Tức 

Thời của quý vị đề ngày ________. 

Sau đây là lý do: 

Quý vị không thể nhận được khoản trợ cấp Nhu 

Cầu Tức Thời vì quý vị đã không cung cấp cho 

chúng tôi: 

[ ] Bằng chứng cho biết tình trạng người 

nhập cư hợp pháp chưa phải là công dân 

trong gia đình của quý vị, và quý vị đã 

không yêu cầu Quận trợ giúp để lấy bằng 

chứng này. 

[ ] Bằng chứng cho biết quý vị đang mang 

thai và quý vị đã không yêu cầu Quận trợ 

giúp để lấy bằng chứng này. 

[ ] Bằng chứng cho biết quý vị đang trong 4 

tháng cuối của thai kỳ và quý vị đã 

không yêu cầu Quận trợ giúp để lấy bằng 

chứng này. 

Quý vị có thể yêu cầu một khoản trợ cấp Nhu 

Cầu Tức Thời bất cứ lúc nào trước khi chúng 

tôi chấp thuận hay từ chối trợ cấp tiền mặt 

cho quý vị.  Để yêu cầu một khoản trợ cấp Nhu 

Cầu Tức Thời, quý vị phải hoàn tất mẫu Yêu 

Cầu Khoản Trợ Cấp Nhu Cầu Tức Thời và nộp mẫu 

đó cho chúng tôi. 

Quý vị sẽ nhận được một thông báo khác về 

khoản trợ cấp tiền mặt thông lệ của quý vị. 

INSTRUCTIONS: Use to deny a request for an Immediate Need payment when 

verification of: 1st box, noncitizen status; 2nd box, pregnancy (for teens under age 

19 without a high school diploma); 3rd box, pregnancy in the third trimester is 

lacking and the applicant did not ask the county for help getting the proof. 

Enter the date of the request for an Immediate Need payment.  In the body of the 

message, check the appropriate box. 

If the CWD hand-delivers the Immediate Need notice, the CWD must include a CW 4 with 

the notice.  Another notice about cash aid must be sent.  

This message replaces M40-129D1 dated 08-01-96. 

(Vietnamese)


