
State of California Noa Msg Doc No.: M42-101B  Page 1 of 2 

Department of Social Services Action         : Change

Issue: Age Requirement

Title: Age and School Requirements 

Auto ID No.: Use Form No.   : NA 290, attach NA 1239 

Source : Original Date  : 05-01-87  

Issued by  :  ACL 14-88 Revision Date  : 11-01-14  

Reg Cite   :  42-101; 82-820; ACL 04-05 

THÔNG BÁO: 

Kể từ (DATE), Quận sẽ thay đổi khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị từ $ ________ sang $ 

_______. 

Việc trợ cấp tiền mặt sẽ ngưng lại đối với 

_________________ vì người này được 18 tuổi 

vào (DATE). 

Sau đây là lý do: 

[ ] Người này không đáp ứng quy định về tuổi 

dưới đây. 

Quy Định về Tuổi: Trẻ 18 tuổi là trẻ hội 

đủ điều kiện chỉ nếu: 

1) Trẻ này là sinh viên toàn thời gian

tại một trường trung học hoặc một

chương trình đào tạo học nghề hoặc kỹ

thuật, và trẻ này dự kiến sẽ hoàn tất

việc học trước khi được 19 tuổi; hoặc

2) Trẻ này là sinh viên toàn thời gian

tại một trường trung học hoặc tại một

trường học nghề hoặc kỹ thuật, và trẻ

này hiện đang nhận được hoặc trong

quá khứ đã nhận được:

 Các phúc lợi SSI/SSP; hoặc

 các dịch vụ IEP hoặc Chương

Trình Mục 504 hoặc Trung Tâm

Vùng; hoặc

 Bằng chứng cho thấy tình trạng

khuyết tật hiện nay hoặc trong

quá khứ.

HOẶC 

[ ] Quý vị đã không cung cấp cho chúng tôi 

bằng chứng về tình trạng khuyết tật của 

con quý vị hoặc những dịch vụ mà chúng 

tôi đã yêu cầu, và quý vị đã không yêu 

cầu Quận trợ giúp để lấy bằng chứng này. 

(Vietnamese)
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Khoản trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được 

tính tại trang tiếp theo. 

Nếu người con này là một thanh thiếu niên 

đang mang thai và/hoặc đang có con, người con 

này có thể tiếp tục nhận được trợ cấp tiền 

mặt theo hồ sơ riêng của mình và cần gọi ngay 

cho Quận. 

INSTRUCTIONS:   Use to decrease the CalWORKs grant when a child in the 

Assistance Unit (AU) turns 18 and does not meet the age requirement (first 

check box) or proof of a child’s disability was not provided (second check 

box).  Attach NA 1239 SAR as a continuation page.  

This message replaces M42-101B dated 11-04. 

(Vietnamese)


