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THÔNG BÁO: 
 
Quý bị bị trả thiếu _________, trong khoảng thời gian từ 
________________ đến ______________. 
 
Lý do: 
 
Khi còn dưới tuổi vị thành niên, quý vị là thành viên trong một 
đơn vị hưởng trợ cấp CalWORKS mà nhận quá nhiều trợ cấp 
tiền mặt của CalWORKS. Chúng tôi đã giảm khoản trợ cấp 
tiền mặt của quý vị để hoàn trả số tiền bị trả quá mức đó.  
 
Nhưng vì chính sách của tiểu bang đã thay đổi vào tháng 1 
năm 2012 nên bây giờ quý vị không còn phải trả lại số tiền bị 
trả quá mức đó nữa. Kể từ __________________ cho tới nay, 
lẽ ra chúng tôi không còn trừ tiền trong khoản trợ cấp tiền mặt 
hàng tháng của quý vị nữa.  
 
Cách tính ra số trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được trình bày 
rõ ở trang này. Nếu quý vị đang hưởng trợ cấp tiền mặt thì số 
tiền này sẽ không được tính vào thu nhập hoặc tài sản của quý 
vị trong tháng phát trợ cấp hoặc tháng kế tiếp.  
 
[   ] Chúng tôi sẽ ký thác một khoản tiền vào trương mục tiền 

mặt EBT của quý vị trong thời gian sắp tới. 
 
[   ] Chúng tôi sẽ ký thác trực tiếp một khoản tiền vào trương 

mục ngân hàng của quý vị.  
  
[   ] Chúng tôi sẽ gửi chi phiếu cho quý vị trong thời gian sắp 

tới.  
 
[   ] Chúng tôi đính kèm chi phiếu với thông báo này. 
 
[   ] Quý vị có trách nhiệm hoàn trả một khoản tiền khác bị trả 

quá mức cho quý vị. Khoản tiền bị trả thiếu này sẽ được 
dùng để trả lại nợ đó.   

 
Nguồn tham khảo: ACL 12-01, ACL 12-23 và ACL 12-66 
 
INSTRUCTIONS: Use to approve cash aid to correct an underpayment to either an adult who was a minor in an AU 
at the time the AU was overpaid or from a child who moved from an overpaid AU to a new AU. Specify the new 
grant amount, the effective date, the underpayment dates and the method of reimbursement. Attach continuation 
page NA 281 to show the underpayment computation.  


	Text3: (Vietnamese)


