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THÔNG BÁO: 
 
Kể từ ngày    , Quận/hạt sẽ thay đổi số 
trợ cấp tiền mặt hàng tháng của quý vị từ $___________ 
thành $___________. 
 
Lý do: Quý vị đã báo cáo việc nhận học bổng, khoản vay 
hay khoản trợ cấp để đi học nhưng không cung cấp bằng 
chứng cho thấy rằng số tiền này được sử dụng để trả chi 
phí học tập.  
 
Một số khoản tiền dành cho mục đích học tập được miễn 
trừ (không bị tính vào thu nhập của quý vị) nếu có giấy 
tờ chứng minh rằng quý vị đã thực sự dùng tiền đó để trả 
các chi phí học tập của mình.  
 
Nếu quý vị nộp cho chúng tôi bằng chứng về hình thức 
trợ cấp sinh viên đã nhận được và chứng minh rằng quý 
vị sử dụng tiền đó để trả chi phí học tập, có thể chúng tôi 
sẽ không tính số tiền đó vào thu nhập của quý vị.  
 
Các chi phí học tập bao gồm: học phí, lệ phí, chi phí mua 
tài liệu hay dụng cụ học tập, chi phí thuê hoặc mua các 
thiết bị, sách vở được yêu cầu, chi phí đi lại, chi phí giữ 
trẻ/chăm sóc người phụ thuộc hoặc các chi phí cá nhân 
khác cần thiết cho việc học tập. Hãy hỏi cán sự của quý 
vị nếu có thắc mắc.  
 
Thu nhập của gia đình quý vị đã thay đổi. Khi mức thu 
nhập thay đổi thì trợ cấp tiền mặt của quý vị cũng thay 
đổi theo.  
 
Cách tính ra số trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được trình bày 
rõ ở (trang này/trang kế tiếp). 
 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to change the grant amount when an assistance unit (AU) reports a change in income 
because of student financial aid, monetary education awards, or scholarships and did not submit documentation that 
the money is for educational costs.  
 
Print message on new NA 200 or NA 1239 with the budget in right column if income averaging is necessary.  
 
This message replaces message M44-113 H (8/10/12) 
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