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MESSAGE: 
 
Vào ngày _________, Quận trừ một tháng trong 
thời hạn 48 tháng của quý vị. 
 
Lý do: 
 
[ ] Quý vị đã nhận khoản tiền $______ từ 

chương trình trợ cấp dưới hình thức khác 
vào ngày _________, và số tiền này tương 
đương với _____ tháng hưởng trợ cấp tiền 
mặt. 

 
[ ] Quý vị đã nhận (các) dịch vụ 

________________________________________ 
từ chương trình trợ cấp dưới hình thức 
khác vào ngày __________. Giá trị của 
(các) dịch vụ này là $________, tương 
đương với _____ tháng hưởng trợ cấp tiền 
mặt. 

 
Vì quý vị nộp đơn xin trợ cấp tiền mặt sau 
khi thời gian trợ cấp dưới hình thức khác đã 
kết thúc nên chúng tôi chỉ trừ một tháng 
trong thời hạn 48 tháng của quý vị. 
 
Thời gian trợ cấp dưới hình thức khác của quý 
vị được tính ra ở trang này. 
 
 
Khoản Tiền/Dịch Vụ Được Cấp Từ   
ChươngTrình Trợ Cấp Dưới Hình Thức Khác:   $ 
Mức Trợ Cấp Tối Đa cho ______ Người 
(Chỉ Tính Người Thuộc Đơn Vị Trợ Cấp)..... -  
Thời Gian Trợ Cấp Dưới Hình Thức Khác..... =  
 
Các Quy Định: Dự Luật Thượng Viện 72 (Chương 8, Bộ Luật năm 2011) 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to subtract one month for diversion against the 48-month time 
limit because the client came in after the diversion period to apply for cash aid.  
Use on blank NA 270 as a second page for applicants when appropriate.  Print the 
calculation for either the payment or value of services divided by the MAP (AU 
only) to get the diversion period on the right hand side. 
 
This message replaces M81-215F dated 01-01-98. 
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