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Số Tiền Nợ Do Nhận Trợ Cấp Quá Mức 
(Dành cho các trường hợp nhận trợ cấp quá mức  
vào hoặc sau 1-1-98 đến 6-30-2011) 
 
 
Tháng/Năm Nhận Trợ Cấp Quá Mức:  __________ __________ __________ __________ __________ 
A  Thu Nhập Ròng Dùng Để Tính Trợ Cấp       

Tổng thu nhập tự kinh doanh $ __________ __________ __________ __________ __________ 
Các chi phí kinh doanh 
A. 40% mức chi phí chuẩn HOẶC - __________ __________ __________ __________ __________ 
B. Chi phí thực - __________ __________ __________ __________ __________ 

Thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh = __________ __________ __________ __________ __________ 
Tổng thu nhập từ nguồn khác ngoài việc làm, được 

hưởng do mất khả năng làm việc (của người thuộc 
cũng như không thuộc đơn vị nhận trợ cấp) $ __________ __________ __________ __________ __________ 

Khoản miễn trừ $225  - __________ __________ __________ __________ __________ 
Thu nhập không được miễn trừ từ nguồn khác ngoài 

việc làm, được hưởng do mất khả năng làm việc 
HOẶC  = __________ __________ __________ __________ __________ 

Số tiền còn lại trong khoản miễn trừ $225 = __________ __________ __________ __________ __________ 
Tổng thu nhập kiếm từ việc làm $ __________ __________ __________ __________ __________ 
Thu nhập ròng kiếm từ việc tự kinh doanh (từ mục trên) + __________ __________ __________ __________ __________ 

Tổng Phụ = __________ __________ __________ __________ __________ 
Số tiền còn lại trong khoản miễn trừ $225 - __________ __________ __________ __________ __________ 
Khoản miễn trừ 50% thu nhập kiếm được từ việc làm - __________ __________ __________ __________ __________ 
Thu nhập không được miễn trừ từ nguồn khác ngoài 

việc làm, được hưởng do mất khả năng làm việc (từ 
mục trên) + __________ __________ __________ __________ __________ 

Các khoản thu nhập khác không được miễn trừ (của 
những người thuộc cũng như không thuộc đơn vị 
nhận trợ cấp) + __________ __________ __________ __________ __________ 

Thu Nhập Ròng Dùng Để Tính Trợ Cấp = __________ __________ __________ __________ __________ 
B   Số Trợ Cấp Tiền Mặt Lẽ Ra Được Hưởng        

Mức trợ cấp tối đa   (Số người) Số tiền $  
(người thuộc cũng như không thuộc đơn vị nhận trợ 
cấp) 

 (__)_______ (__)_______ (__)_______ (__)_______ (__)_______ 

Phụ cấp vì nhu cầu đặc biệt (người thuộc cũng như 
không thuộc đơn vị nhận trợ cấp) + __________ __________ __________ __________ __________ 

Thu nhập ròng dùng để tính trợ cấp - __________ __________ __________ __________ __________ 
Tổng Phụ A = __________ __________ __________ __________ __________ 

Mức trợ cấp tối đa (chỉ tính người thuộc đơn vị nhận trợ 
cấp) $ __________ __________ __________ __________ __________ 

Phụ cấp vì nhu cầu đặc biệt (chỉ tính người thuộc đơn vị 
nhận trợ cấp) + __________ __________ __________ __________ __________ 

Tổng Phụ B = __________ __________ __________ __________ __________ 
Số Trợ Cấp Tiền Mặt Lẽ Ra Được Hưởng 

(Lấy Tổng Phụ A hoặc B, tùy theo số nào ít hơn) $ __________ __________ __________ __________ __________ 
C   Điều Chỉnh Tiền Phạt Vì Trả Thiếu Tiền Cấp Dưỡng 

Con       
Phạt 25% vì trả thiếu tiền cấp dưỡng con - __________ __________ __________ __________ __________ 

Tổng Phụ C = __________ __________ __________ __________ __________ 
D   Các Khoản Điều Chỉnh       

a. Phạt thêm 25% vì trả thiếu tiền cấp dưỡng con - __________ __________ __________ __________ __________ 
b. Hoàn lại khoản trợ cấp quá mức - __________ __________ __________ __________ __________ 
c. Tiền phạt Cal-Learn - __________ __________ __________ __________ __________ 
d. Tiền thưởng Cal-Learn + __________ __________ __________ __________ __________ 
Trợ Cấp Tiền Mặt Được Điều Chỉnh:           Tổng Phụ D = __________ __________ __________ __________ __________ 

E   Số Trợ Cấp Bị Trả Quá Mức  __________ __________ __________ __________ __________ 
Số trợ cấp tiền mặt thực trả cho quý vị $ __________ __________ __________ __________ __________ 
Số trợ cấp tiền mặt lẽ ra được hưởng sau khi được điều 

chỉnh - __________ __________ __________ __________ __________ 
Tổng Phụ E = __________ __________ __________ __________ __________ 

F   Số trợ cấp tiền mặt thực trả cho quý vị $ __________ __________ __________ __________ __________ 
Các khoản cấp dưỡng con thu được thay mặt cho quý vị - __________ __________ __________ __________ __________ 

Tổng Phụ F = __________ __________ __________ __________ __________ 
Số Tiền Nhận Quá Mức Trong Từng Tháng 
(Lấy tổng phụ E hoặc F, tùy theo số nào nhỏ hơn) = __________ __________ __________ __________ __________ 

TỔNG SỐ TIỀN NHẬN TRẢ QUÁ MỨC  (Tất cả các tháng)      $ _______________ 
 
Các Quy Định: Quyết định này căn cứ vào các quy định sau; quý vị có thể xem các quy định này tại Phòng Trợ Cấp trong địa phương quý vị: MPP 44-352 
Phiên Điều Trần Tiểu Bang: Nếu cho rằng quyết định này không đúng, quý vị có thể xin một phiên điều trần. Mặt sau của Trang 1 có chỉ dẫn cách xin phiên điều trần.  
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