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MESSAGE: 

Gần đây quý vị đã báo cáo với Quận về sự 

thay đổi tài sản. 

Thông thường, khoản tài sản mà quý vị báo 

cáo sẽ khiến quý vị không đủ điều kiện 

được nhận trợ cấp tiền mặt.  Theo quy 

định, Quận chỉ xem xét tài sản của quý vị 

mỗi sáu tháng.  Điều này có nghĩa là 

chúng tôi sẽ không thay đổi khoản trợ cấp 

tiền mặt của quý vị vào lúc này. 

[ ] Báo cáo tiếp theo của quý vị là khi 

xác định lại hàng năm của quý vị.  Mọi 

thông tin phải được báo cáo và xác minh 

trong mẫu xác định lại SAWS 2 của quý vị.  

[ ] Báo cáo tiếp theo của quý vị là Báo 

Cáo Nửa Năm (SAR 7) 

□ Quý vị đã cung cấp cho chúng tôi

bằng chứng về tài sản và giá trị

của tài sản đó.  Quý vị không

cần phải báo cáo lại tài sản này,

trừ khi có sự thay đổi.

□ Quý vị không cung cấp cho chúng

tôi bằng chứng về tài sản khi

quý vị báo cáo.  Quý vị phải báo

cáo tài sản trong mẫu SAR 7 và

đính kèm bằng chứng.  Nếu quý vị

không còn có tài sản này, hãy

báo cáo điều đó và những việc

xảy ra với tài sản đó (bán, khấu

trừ chi tiêu, v.v.).

Giới hạn tài sản này là $2,000, hoặc 

$3,250 nếu người được hưởng trợ cấp trên 

60 tuổi hoặc khuyết tật. 
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Để đủ điều kiện được trợ cấp tiền mặt, 

quý vị phải bán tài sản này với giá hợp 

lý, sau đó sử dụng số tiền này để giảm 

giới hạn tài sản, hoặc đưa vào tài khoản 

ngân hàng giới hạn.  Quý vị không thể cho 

hoặc bán với giá thấp hơn giá hợp lý. 

Tài khoản ngân hàng giới hạn bảo vệ khoản 

tiết kiệm này cho giáo dục, nhà cửa, hoặc 

để khởi nghiệp.  Quý vị phải gọi đến nhân 

viên của mình và hoàn tất giấy tờ 

CalWORKs (Chương trình tạo cơ hội việc 

làm và trách nhiệm đối với trẻ em của 

California) và đề nghị chấp thuận, sau đó 

mở một tài khoản ngân hàng (riêng biệt) 

đặc biệt cho khoản tiết kiệm này. 

INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform 

clients that information reported about 

property during the semi-annual period 

has resulted in no change to their 

benefit amount. 
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