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THÔNG BÁO TEM PHIẾU LƯƠNG 
THỰC HẾT HẠN CHỨNG NHẬN 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn có 
thêm thông tin về hành vi này, xin hãy liên hệ nhân 
viên của mình.  

 

• • 
Tên vụ việc : 
Số vụ việc : 
Quận : 
Nhân viên : 
Điện thoại : 

•  • Ngày thông báo : 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Thời hạn Chứng nhận Phiếu thực phẩm của quý vị sẽ kết thúc vào ________________________. Nếu quý vị muốn tiếp tục 
nhận phiếu thực phẩm, quý vị phải điền một đơn mới và được xác nhận là đủ tiêu chuẩn trước khi hết thời hạn chứng nhận 
của mình. 

 

2. Quý vị sẽ nhận một lá thư riêng có ghi ngày và giờ hẹn. Hãy gọi điện cho nhân viên của mình ngay nếu quý vị không nhận được 
thư hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày trên thông báo này.  

 

3. Nếu quý vị nộp một Báo cáo Quý, quý vị phải trả lại một Báo cáo Quý đã điền đủ (QR 7) chậm nhất là ngày 11 tháng đáo hạn 
để tránh bị chậm trễ trợ cấp. 
 
 

Nếu quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị không thể tự mình nộp đơn, hãy gọi cho hạt ở số ___________. 
Chúng tôi sẽ bố trí một nhân viên phỏng vấn quý vị hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị bằng điện thoại. 

 

QUY TẮC QUAN TRỌNG  

●  Nếu quý vị nộp đơn lại trễ hơn ngày ghi trong #1 bên trên thì quý vị có thể sẽ phải đợi đến 30 ngày trước khi có hành vi cuối 
cùng đối với đơn của quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể chỉ nhận một phần trợ cấp trong tháng đầu của giai đoạn chứng nhận 
mới của mình. Quý vị có quyền nộp đơn xin Dịch vụ Xúc tiến (ES) nếu có chậm trễ trợ cấp. 

 

● Nếu quý vị có lý do chính đáng cho việc không nộp đơn kịp thời, quý vị nên trình bày với ủy ban phúc lợi hạt. Nếu quý vị có lý 
do chính đáng cho việc chậm trễ, quý vị có thể nhận lại phần trợ cấp bị mất. 

 
● Quý vị có quyền nhận đơn từ ủy ban phúc lợi hạt vào bất kỳ lúc nào và ủy ban hạt phải chấp nhận đơn của quý vị. Đơn đó 

phải được ký tên và có ghi tên, địa chỉ và chữ ký dễ đọc hoặc một người làm chứng đối với dấu ký. 
 

● Quý vị sẽ có 10 ngày để cung cấp bất kỳ sự xác minh nào cần thiết. 

● Hành vi này được yêu cầu bởi (các) Bộ phận Hướng dẫn Phiếu thực phẩm sau: 63-504.25, 251, và .6. 
 
 
 
 
Quý vị có quyền kiện ra tòa tiểu bang nếu quý vị không đồng tình với bất kỳ yêu cầu nào trong đây. Xin xem mặt sau 
thông báo này đối với kiện ra tòa. 
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