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MESSAGE: 
 
Kể từ ______, Quận sẽ ngưng trợ cấp tiền 
mặt (cash aid) cho quý vị. 
 
 
Sau đây là lý do: 
 
 
Trợ cấp quý vị nhận được là cho 
_______________. 
 
[ ] Người đó không còn sống chung với quý 
vị. 
 
[ ] Người đó đang nhận trợ cấp từ    
     Chương trình _____________. 
 
 
 
Medi-Cal: Thông báo này KHÔNG thay đổi 
hoặc chấm dứt các Phúc Lợi Medi-Cal. Hãy 
tiếp tục sử dụng (các) Thẻ Nhận Dạng Phúc 
Lợi bằng nhựa của quý vị. Quý vị sẽ nhận 
được một thông báo khác cho quý vị biết về 
bất cứ thay đổi nào trong các phúc lợi y 
tế của quý vị. 
 
CalFresh: Thông báo này KHÔNG chấm dứt 
hoặc thay đổi các phúc lợi CalFresh của 
quý vị.  Quý vị sẽ nhận được một thông báo 
riêng cho quý vị biết về bất cứ thay đổi 
nào trong các phúc lợi CalFresh của quý 
vị.   
 
Chỉ áp dụng cho người đang nhận Medi-Cal và/hoặc CalFresh.  
KHÔNG tính đối với các giới hạn thời gian nhận trợ cấp tiền mặt (cash aid)  
của quý vị. 
 
INSTRUCTIONS:  Use to discontinue CalWORKs case when there is no longer an eligible 
person in the home. Also use for non-needy caretaker relatives when a child moves to 
the ARC Program and there are no other CalWORKs eligible children in the home. 
Specify the name of the person and, if appropriate, the name of the program in the 
space(s) provided. 
 
This message replaces M82-832F dated 01-08-02. 
(Vietnamese) 


