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MESSAGE: 

Kể từ ______, Quận sẽ ngưng trợ cấp tiền mặt 

cho quý vị cho đến _______. 

Sau đây là lý do: 

[ ] Quý vị đã lấy tiền từ tài khoản hạn chế 

của quý vị.  Sau đó, trong vòng 30 ngày 

kể từ thời gian quý vị lấy số tiền đó, 

quý vị đã không: 

[ ] Chi tiêu số tiền đó. 

[ ] Chuyển lại vào tài khoản phần tiền 

mà đã không cần thiết cho chi phí 

được phép của quý vị. 

[ ] Cung cấp cho Quận bằng chứng về số 

tiền mà quý vị đã lấy ra từ tài 

khoản hoặc yêu cầu Quận trợ giúp để 

lấy bằng chứng này. 

[ ] Cung cấp cho Quận bằng chứng về số 

dư trong tài khoản trước khi quý vị 

lấy số tiền đó ra hoặc yêu cầu Quận 

trợ giúp để lấy bằng chứng này. 

[ ] Cung cấp cho Quận bằng chứng cho 

biết quý vị đã làm gì với số tiền đó 

hoặc yêu cầu Quận trợ giúp để lấy 

bằng chứng này. 

[ ] Quý vị đã lấy tiền từ tài khoản hạn chế 

của quý vị và chi tiêu một số hoặc tất 

cả số tiền đó vào những chi phí không 

được cho phép. 

[ ] Tiền lãi đã được trả cho tài khoản hạn 

chế của quý vị. 

Nếu có ô nào được đánh dấu, đó là vì quý vị 

đã chậm trễ và trễ hạn chót.  Để chấm dứt 

hành động này của quận (và để được trợ cấp 

tiền mặt trở lại trước khi kết thúc khoảng 

thời gian này), quý vị phải chứng minh cho 

Quận rằng quý vị đã có lý do hợp lý cho việc 

chậm trễ.  Xin thông báo ngay cho nhân viên 

của quý vị. 

(Vietnamese)
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1. (Các) Tài khoản Hạn chế Tổng cộng..... $_____

2. Phần Chi tiêu Cho phép................ -_____

3. Tổng phụ.............................. =_____

4. Nhu cầu Cơ bản, ___Người.............. $_____

5. Nhu cầu Đặc biệt...................... +_____

6. Tổng phụ Nhu cầu Đặc biệt............. =_____

7. Số Tháng.............................. =_____

INSTRUCTIONS: Use to discontinue cash aid and apply penalty period when there 

has been misuse of a restricted account.  Fill in the effective date of the 

discontinuance.  Fill in the date of the end of the period of ineligibility. 

Check the applicable box(es).  Print the computation on the right hand side 

of the NA 290 and fill in the computation section. 

This message replaces M89-130 dated 01-08-02. 

(Vietnamese)


