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MESSAGE: 

Kể từ ngày ________, Quận sẽ từ chối đơn xin của 
quý vị về việc không tính (những) trẻ sau vào mức hỗ 
trợ tiền mặt cho gia đình quý vị. (Các) trẻ này sẽ được 
tính vào số tiền hỗ trợ tiền mặt của quý vị nếu trẻ đủ 
điều kiện nhận CalWORKs.  

___________ 

Đây là lý do tại sao: 

__________ không đáp ứng quy định vì trẻ: 

[ ] Không nhận được Tiền cấp dưỡng nuôi con 
nhiều hơn số tiền trợ cấp tiền mặt mà trẻ sẽ 
nhận nếu được tính vào Khoản Trợ cấp Tối đa 
của Gia đình. 

[ ] Không sống cùng nhà với anh chị em cùng 
cha khác mẹ hoặc anh chị em kế đủ điều kiện 
nhận CalWORKs.     

[ ] Không phải là anh chị em cùng cha khác mẹ 
hoặc anh chị em kế của một đứa trẻ đủ tiêu 
chuẩn CalWORKs trong nhà.    

[ ] Lệnh cấp dưỡng con cái từ tòa án phải cho biết số 
tiền cấp dưỡng con cái được cấp cho mỗi đứa trẻ. 

[ ] Quý vị đã không cung cấp cho chúng tôi chứng từ 
mà chúng tôi yêu cầu và quý vị cũng không yêu 
cầu chúng tôi giúp đỡ để có được nó.  Chúng tôi 
đã yêu cầu quý vị cung cấp cho chúng tôi: 

_______________________________ 

[ ] Không phải là trẻ nhỏ dưới 19 tuổi đang đi học, 
những trẻ dự kiến sẽ hoàn thành chương trình 
trung học trước sinh nhật thứ 19 của trẻ và sẽ đủ 
điều kiện nhận CalWORKs.
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Nếu quý vị xin cho (những) trẻ khác không tính vào 
số tiền hỗ trợ tiền mặt cho gia đình quý vị đang 
được tính đúng quy định, quý vị sẽ nhận được một 
thông báo riêng về (những) trẻ này.  
 
Khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị được tính toán ở 
trang này.  
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny the application (CW 52 request) when the parent/caretaker 
relative requests a child(ren) be removed from the AU’s MAP under SB 380 rules (Child 
Support) but the child(ren) do not qualify.  Specify the name of the child(ren) and the reason 
the child(ren) does not qualify to be removed from the MAP.  Add space(s) as needed to allow 
for the number of children’s names being denied and/or the proof that was not received.  Use 
NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has income for the correct budget.  
Calculate the AU’s MAP with the child(ren) being denied under SB 380 included in the MAP, if 
otherwise eligible. 
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