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MESSAGE: 

Kể từ ______, Quận sẽ thay đổi khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị từ $ ________ sang $ 

_______.  Thay đổi này chỉ TẠM THỜI. 

 _ 

|_| Khoản trợ cấp của quý vị sẽ TRỞ VỀ số 

tiền trước đây như sau: Kể từ 

____________, Quận sẽ thay đổi khoản 

trợ cấp của quý vị từ $______ sang 

$_______.  Đây là thông báo duy nhất mà 

quý vị sẽ nhận được về việc trở về số 

tiền trước đây. 

 _ 

|_| Quý vị sẽ nhận được một thông báo khác 

trước khi khoản trợ cấp tiền mặt của 

quý vị trở về số tiền trước đây: 

Sau đây là lý do tại sao khoản trợ cấp của 

quý vị thay đổi: 

_____________________ thuộc Cal-Learn và 

buộc phải nộp phiếu báo cáo của trường học 

đối với cho giai đoạn kết thúc 

_____________. 

Mức phạt $100 sẽ làm hạ thấp khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị khoảng $50 mỗi tháng 

trong hai tháng tiếp sau vì: 

 _ 

|_| Không có lý do chính đáng cho việc 

không đạt được mức tiến bộ phù hợp 

trong học tập theo phiếu báo cáo.  

 _ 

|_| Chúng tôi đã không nhận được phiếu báo 

cáo chậm nhất vào cuối giai đoạn 10-

ngày nỗ lực hợp lý, và quý vị đã không 

yêu cầu Quận trợ giúp để lấy bằng chứng 

này.  

Khoản trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được 

tính tại trang này. 

(Vietnamese)
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INSTRUCTIONS:  Use this message to apply a $100 Cal-Learn penalty. 

Also, this message can be used, when appropriate, to change aid back to the original 

amount using the first check box. 

o Fill in the effective date of the change, the old aid amount, and the new aid

amount.

o First Check Box:  Check this box and fill in the blanks when the county 

determines in advance that aid will change back to the old amount.

o Second Check Box:  Check this box when the county determines not to check the 

first box.

o Fill in the name of the Cal-Learn participant and the ending date of the school

report card period on which the action is based.

o Third and Fourth Check Boxes:  Check the applicable box(es).  

o NA 200, Aid Computation, Section B:  Enter the $50 monthly amount of the 

penalty on Line 10a, Cal-Learn Penalty.

This page replaces M42-769A dated 10-02-95. 

(Vietnamese)


