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THÔNG BÁO: 
 
Kể từ ngày    , Quận/hạt sẽ tăng số trợ cấp 
tiền mặt của gia đình quý vị từ $___________ thành 
$___________. 
 
Lý do:  
 
Khi còn dưới tuổi vị thành niên, quý vị là thành viên trong một 
đơn vị hưởng trợ cấp CalWORKS mà nhận trợ cấp quá mức. 
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 thời điểm đó, chúng tôi sẽ không 
còn trừ tiền hoàn trả 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 
ở trang này.  
 
 
 
 
Nếu quý vị bị trừ tiền trong các khoản trợ cấp sau tháng 1 năm 
2012 để hoàn trả số tiền bị trả quá mức, có thể chúng tôi phải 
trả lại số tiền đó cho quý vị. Nếu chúng tôi phải trả lại tiền thì 
quý vị sẽ nhận được một thông báo riêng cho biết số tiền được 
trả lại là bao nhiêu. 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to stop overpayment grant adjustment from the adult, or current emancipated minor or minor 
head of household, who was a minor in an AU that was overpaid in another case. Specify the prior grant amount and 
the new grant amount.  
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