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MESSAGE: 

Gần đây quý vị đã báo cáo cho Quận 

những sự kiện về hồ sơ của quý vị.  

Quận đã xem xét những sự kiện này 

và đã tìm hiểu rằng khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị sẽ không thay đổi 

vào lúc này. 

Theo quy định, khi quý vị  

tự nguyện báo cáo những thay đổi, thì 

Quận không thể giảm khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị cho đến kỳ báo cáo 

nửa năm tiếp theo. 

Quận đã kiểm tra về những tác động của 

thông tin mà quý vị đã báo cáo lên 

khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị như 

thế nào. Khoản trợ cấp của quý vị sẽ 

không tăng, vì vậy chúng tôi sẽ không 

thay đổi.  

[ ] Quý vị đã xác minh thông tin này. 

Quý vị sẽ không phải báo cáo một lần 

nữa trong Báo Cáo Nửa Năm (SAR 7) tiếp 
theo của quý vị trừ khi những thông 

tin này thay đổi.  

[ ] Mọi thông tin phải được báo cáo và 

xác minh trong mẫu xác định lại SAR 7 

hoặc SAWS 2 của quý vị.  

INSTRUCTIONS: Use this notice to inform clients that information reported during 

the semi-annual period has resulted in no change to their benefit amount or would 

not cause the amount to increase.  Use the M44-316C SAR if the voluntary report 

was about a change in property.  Use the NA 1239 SAR as a continuation page to 

show budget calculation. 
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