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Truy Thu Tiền Cấp Dưỡng Con Để Cho Miễn Thời Hạn 48 Tháng của CalWORKS 
 
Chúng tôi sử dụng số tiền cấp dưỡng con thu được để cho miễn từng tháng trong thời 
hạn hưởng trợ cấp của quý vị.  Được miễn một tháng nếu số tiền cấp dưỡng con thu 
được kể từ năm 1998 là đủ để hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp chi ra trong tháng 
đó.  Chúng tôi gộp lại tất cả số tiền cấp dưỡng con thu được kể từ năm 1998 và nếu 
thấy tổng số tiền cấp dưỡng con đủ để bù lại một tháng trợ cấp thì tháng đó sẽ 
không được tính vào thời hạn 48 tháng của CalWORKS. 
 
Thông tin dưới đây cho quý vị biết cách chúng tôi truy thu và áp dụng tiền cấp 
dưỡng con của quý vị để bù lại cho những tháng quý vị hưởng trợ cấp. 
 
Kể từ __________, số tiền cấp dưỡng con thu được kể từ lần  
thông báo trước cho quý vị là       $________.  
 
Trong thông báo trước về thời hạn, số tiền cấp dưỡng con       
chưa được sử dụng là:    + 
    $________. 
 
Tổng số tiền cấp dưỡng con được áp dụng để hoàn trả tiền trợ cấp của quý vị kể từ 
lần thông báo trước là $__________. 
 
Số tiền cấp dưỡng con đó được áp dụng để cho miễn ________ tháng như sau: 

 
Tháng____ Năm ____ Số Tiền Trợ Cấp Được Hoàn Trả Từ Khoản Tiền Cấp Dưỡng Con $________ 

 

Tháng____ Năm ____ Số Tiền Trợ Cấp Được Hoàn Trả Từ Khoản Tiền Cấp Dưỡng Con $________ 

 
Tháng____ Năm ____ Số Tiền Trợ Cấp Được Hoàn Trả Từ Khoản Tiền Cấp Dưỡng Con $________ 

 

Tháng____ Năm ____ Số Tiền Trợ Cấp Được Hoàn Trả Từ Khoản Tiền Cấp Dưỡng Con $________ 

 
Số tiền cấp dưỡng con còn lại là $__________ và sẽ được áp dụng để bù lại cho các 
tháng trợ cấp chưa được hoàn trả. 
 
Các Quy Định: Dự Luật Thượng Viện 72 (Chương 8, Bộ Luật năm 2011) 
 
INSTRUCTIONS:  Use the addendum 2 at redetermination or at application (when the 
individual was previously aided and issued a time on aid NOA) to inform an adult 
recipient of the number of months that are exempt due to the child support 
collection reimbursement of aid.  Use continuation page NA 270. 
 
Complete the following: 
• Date of notification. 
• The amount of child support collected since prior notice. 
• The balance of child support collection that was remaining at last notice. 
• The total child support applied to repay aid since last notice. 
• Number of exempt months due to child support applied to reimburse aid. 
• The month(s), year(s), and amounts of child support applied to exempt the 

month(s). 
• Remaining amount of child support collection to be applied to subsequent months 

of aid that have not yet been repaid. 
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