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MESSAGE: 

Kể từ______, Quận sẽ thay đổi khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị từ $ ______ sang $______. 

Sau đây là lý do: 

[ ] Quý vị đã không cung cấp cho chúng tôi 

bằng chứng về việc đi học mà chúng tôi đã yêu 

cầu.  Quý vị đã không cho chúng tôi biết rằng 

quý vị có lý do chính đáng khi không nộp bằng 

chứng đó, và quý vị đã không yêu cầu Quận trợ 

giúp để lấy bằng chứng này.  

[ ] Quý vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng 

chứng về việc đi học của mọi đứa trẻ ở độ 

tuổi đi học thuộc đơn vị trợ cấp của quý vị. 

 Tuy nhiên, bằng chứng mà quý vị đã cung cấp 

cho chúng tôi cho thấy rằng  _________ hiện 

không đi học thường xuyên.  Quý vị đã được 

cung cấp những quy định/chính sách về việc đi 

học vào______ . 

Nếu con quý vị ở độ tuổi từ 6 đến 18 mà không 

đi học thường xuyên, khoản trợ cấp của quý vị 

sẽ bị giảm xuống.  Khoản trợ cấp của con quý 

vị sẽ không giảm xuống nếu con quý vị:  

 Có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED.

 Mang thai hoặc có con và hội đủ điều

kiện với Chương Trình Cal-Learn. 

 Có lý do chính đáng, bao gồm cả những

sai sót trong hồ sơ trường học, những 

lý do làm cản trở việc đi học của con 

quý vị, v.v... Quý vị sẽ cần cung cấp 

cho chúng tôi bằng chứng hoặc tờ khai 

tuyên thệ về lý do chính đáng đó. 

 Người đã không đi học thường xuyên không

còn sống với quý vị. 

Cắt giảm khoản trợ cấp của quý vị là hình 

phạt cho việc không cung cấp cho chúng tôi 

bằng chứng về việc đi học hoặc việc con quý 

vị không đi học thường xuyên.   Nhu cầu của 

_______ (tên của người trưởng thành hoặc trẻ 

16-17 tuổi) đã không được dùng để tính số 

tiền được trợ cấp của quý vị. 
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Khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị có thể tăng 

lên trở lại bằng cách cung cấp cho quận bằng 

chứng về việc đi học thường xuyên.  Một khi 

quý vị nộp bằng chứng cho thấy (các) con quý 

vị đi học thường xuyên hoặc quý vị có một 

trong những lý do được liệt kê ở trên, quận 

sẽ chấm dứt hình phạt đó.  Khoản trợ cấp tiền 

mặt của quý vị sẽ tăng  

lên trở lại vào ngày 01 của tháng tiếp sau  

tháng mà chúng tôi nhận được bằng chứng này. 

 Nếu quý vị cung cấp lý do chính đáng, quý vị 

có thể được nhận lại toàn bộ phần trợ cấp bị 

cắt giảm của quý vị.  

Nếu quý vị ở độ tuổi từ 16 đến 17, điều này 

cũng có nghĩa rằng quý vị sẽ được đưa vào 

chương trình Welfare to Work (từ Phúc Lợi 

sang Việc Làm).  Quý vị sẽ nhận được một 

thông báo khác cho biết quy định của chương 

trình welfare to work. 

Khoản trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được tính 

tại trang này.  

INSTRUCTIONS: Use to change the amount of aid when proof of school attendance was 

not provided or the proof shows that a child is not attending school regularly.  

This message replaces M40-105E dated 05-07-13. 
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