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MESSAGE: 
Bắt đầu vào ngày ____________________,  quý 
vị có thể sử dụng trợ cấp tiền mặt qua hệ thống 
Chuyển Tiền Trợ Cấp Điện Tử (tiếng Anh viết 
tắt là EBT).  
Trợ cấp tiền mặt sẽ có sẵn trong tài khoản của 
quý vị vào ngày ________________ mỗi tháng. 
LÝ DO LÀ: 
 Quý vị hay ngân hàng đã đóng tài khoản 

của quý vị. Quý vị không còn sử dụng 
được phương thức gởi tiền trực tiếp vào 
tài khoản (direct deposit). 

 Quý vị đã yêu cầu Quận ngừng việc gởi 
tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng 
của quý vị. 

Nếu quý vị không có thẻ EBT, hãy gọi cho Quận 
ngay.  
 Thông báo này: 

• không thay đổi việc quý vị hội đủ điều 
kiện hưởng trợ cấp tiền mặt; 

• không thay đổi trách nhiệm của quý vị 
là phải thông báo về bất cứ thay đổi nào 
có thể ảnh hưởng đến tính hội đủ điều 
kiện của mình; 

• không thay đổi khoản trợ cấp tiền mặt 
chưa rút hiện có trong tài khoản EBT 
của quý vị; 

• không thay đổi trợ cấp Phiếu Thực 
Phẩm hay Medi-Cal của quý vị. Nếu các 
khoản trợ cấp này có gì thay đổi thì quý 
vị sẽ nhận được thông báo riêng.

  

 
Instructions: Use this NOA when the client was on direct deposit and  will now be on EBT for their cash 
aid because either the client requested the direct deposit be canceled or their bank account has been 
closed.
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