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MESSAGE: 

Kể từ Ngày , Quận Hạt đang thay đổi 
Chương trình Trợ cấp Tiền mặt Hàng tháng của 
quý vị từ $   thành $0.00. 

Đây là lý do tại sao: 

Số tiền hỗ trợ tiền mặt hàng tháng được ghi trong 
thông báo này là dưới $ 10,00. 

Chúng tôi không thể chi một khoản tiền ít hơn $ 10,00. 

Các tháng mà chúng tôi không trả tiền trợ cấp 
không được tính vào thời hạn 48 tháng của quý 
vị, trừ khi: 

• chúng tôi đang thu lại một khoản thanh 
toán vượt mức, hoặc 

• quý vị đủ điều kiện nhận ít hơn $10 vì bị 
phạt hoặc 

• quý vị nhận được một khoản thanh 
toán nhu cầu đặc biệt không định kỳ. 

Hãy liên lạc với Quận nếu quý vị muốn biết thêm 
chi tiết về thời gian nhận trợ cấp. 

Quý vị vẫn có thể nhận các chương trình và 
dịch vụ khác của CalWORKs, nếu quý vị đủ điều 
kiện, bao gồm: 

• Welfare to Work (Trợ Cấp Giúp Đi Làm); 

• Dịch vụ giữ trẻ; 
• Dịch vụ hỗ trợ đưa đón đi làm, đi học, đào 

tạo hoặc các hoạt động được phê duyệt; 
• Được trả lại cho các chi phí liên quan đến 

công việc và trường học; và 
• Hỗ trợ người vô gia cư 

Liên lạc với Quận để biết chi tiết cụ thể về các 
chương trình hoặc dịch vụ trên. 

Mặc dù quý vị sẽ không nhận được khoản thanh 
toán hỗ trợ bằng tiền mặt, quý vị vẫn phải tham gia 
chương trình CalWORKs và phải tiếp tục gửi báo 
cáo của mình trước ngày đáo hạn mà Quận cho 
quý vị biết và quý vị phải làm điều này để giữ  
Medi-Cal của mình và luôn liên lạc với Quận nếu 
có gì thay đổi, để được xem xét cho nhận khoản hỗ 
trợ tiền mặt hay không. 
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INSTRUCTIONS: Use to reduce the grant to zero when another change in the case reduces the grant 
to less than $10. This message will always be used with another, which explains the change in the 
monthly grant. 

This message replaces M44-315A dated 05-01-87 


