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Quý vị đã báo cáo một mức thu nhập mà theo dự 
kiến sẽ không thay đổi. Vì quý vị nhận lương mỗi 
tuần hay cách tuần, chúng tôi sẽ tính thu nhập 
hàng tháng bằng cách sau đây: 

Trước tiên, chúng tôi cộng lại tất cả các khoản thu 
nhập quý vị nhận được trong tháng rồi chia cho số 
lần quý vị nhận khoản thu nhập. Sau đó chúng tôi 
lấy số này nhân cho số lần nhận thu nhập trung 
bình trong một tháng. 

• Nếu quý vị được trả lương mỗi tuần một lần thì 
trong một tháng có thể nhận lương 4 hoặc 5 
lần. Số lần nhận lương trung bình là 
4.33/tháng. 

• Nếu quý vị được trả lương mỗi hai tuần một 
lần thì trong một tháng có thể nhận lương 2 
hoặc 3 lần. Số lần nhận lương trung bình là 
2.167/tháng. 

Thông tin về thu nhập của quý vị như sau: 
 

________ Thụ Nhập Được Báo Cáo   $  
 $  

 $  
 $   
 +$   

Tổng số thu nhập theo báo cáo  =   
Số lần nhận thu nhập theo báo cáo÷   
Thu nhập hàng tuần  =$  
Nhân cho x  
Thu nhập hàng tháng  =$  
  

  
 
 

 

 Có thắc mắc không? Hãy hỏi cán sự xã hội của quý vị. 
Phiên Điều Trần Tiểu Bang: Nếu cho rằng quyết định này không 
đúng, quý vị có thể xin một phiên điều trần. Mặt sau của thông báo 
này có chỉ dẫn cách xin phiên điều trần. Các quyền lợi của quý vị 
có thể không bị thay đổi nếu quý vị nộp đơn xin phiên điều trần 
trước khi quyết định nêu trong giấy này được thực thi. 

Số Trợ Cấp Tiền Mặt Hàng Tháng 
Phần A.  Thu Nhập Dùng Để Tính Trợ Cấp trong Tháng _______ 
1.  Tổng số thu nhập từ hành nghề tự do .............................. $    
2.  Các chi phí hành nghề tự do: 

A. 40% mức chi phí chuẩn ................................................  -    
      HOẶC 

B. Chi phí thực ...................................................................  -    
3. Thu nhập ròng từ hành nghề tự do ...................................  =    
4. Tổng số thu nhập từ nguồn khác ngoài việc làm  

do bị khuyết tật/mất khả năng làm việc (DBI) (của người  
thuộc cũng như không thuộc đơn vị nhận trợ cấp) ........... $    

5. Khoản miễn trừ DBI $225 (nếu dòng 4 lớn hơn $225)  .... -    
6. Thu nhập DBI không được miễn trừ từ các nguồn  

khác ngoài việc làm  ..........................................................  =    
 HOẶC 
7. Số tiền còn lại trong khoản miễn trừ DBI (tối da $112) .....  =    
8. Thu nhập ròng từ hành nghề tự do (lấy từ phần trên) ...... +      
9. Tổng số thu nhập khác kiếm được từ việc làm ................. +      
10. Số tiền còn lại trong khoản miễn trừ $225 (từ dòng 7) 

hay $112 (lấy số nào nhỏ hơn) .........................................  -      
11.  Cộng chung .......................................................................  =      
12.  Khoản miễn trừ 50% thu nhập kiếm được từ việc làm .....  -      
13.  Cộng chung .......................................................................  =      
14.  Thu nhập DBI không được miễn trừ từ các nguồn khác   

ngoài việc làm (từ dòng 6) ................................................. +    
15.  Cộng chung .......................................................................  =      
16. Các khoản thu nhập khác không được miễn trừ (của những  

người thuộc cũng như không thuộc đơn vị nhận trợ cấp) ..... +    
Tổng Số Thu Nhập Ròng Dùng Để Tính Trợ Cấp ...............  =    
Phần B.  Trợ Cấp Tiền Mặt của Quý Vị trong Tháng ______ 
1.   Mức trợ cấp tối đa cho __________ người (người thuộc  

cũng như không thuộc đơn vị nhận trợ cấp) ........................... $       
2.  Phụ cấp vì nhu cầu đặc biệt (của những người thuộc  

cũng như không thuộc đơn vị nhận trợ cấp)............................  +      
3.  Thu nhập ròng dùng để tính trợ cấp từ Phần A (trên) .............  -      
4.  Cộng chung ................................................................................  =      
5.  Mức trợ cấp tối đa cho _________ người (chỉ tính người  

thuộc đơn vị nhận trợ cấp) (không tính người  
thuộc diện MFG hay người bị phạt) ..........................................  $      

6.  Phụ cấp vì nhu cầu đặc biệt (chỉ tính người thuộc  
đơn vị nhận trợ cấp) ..................................................................  +      

7.  Cộng chung trợ cấp tối đa ...................................................  =    
8.  Cộng Chung Trợ Cấp Tối Đa Trọn Tháng 

(Lấy số ở dòng 4 hay dòng 7, tùy theo số nào ít hơn) ......  =    
9. Điều chỉnh dòng 8 theo tỷ lệ để áp dụng cho phần tháng.  =   
10.  Các khoản điều chỉnh:  
 Phạt 25% vì trả thiếu tiền cấp dưỡng con .........................  -    
 Các khoản phạt khác .........................................................  -    
 Hoàn lại khoản cấp quá mức ............................................  -    
 Khoản thưởng dành cho người đi học ($100 hay $500) ... +    
11.  Số Trợ Cấp Tiền Mặt Hàng Tháng 
 (Lấy số từ dòng 8 hay 9 và cộng trừ các khoản) .............. $   
12. Trợ cấp tiền mặt hiện tại (Nếu số này lớn hơn số ở  
 dòng 11 thì trợ cấp tiền mặt của quý vị sẽ không thay đổi) =  

 



Neáu quyù vò yeâu caàu buoåi ñieàu traàn tröôùc khi haønh ñoäng lieân quan ñeán
Hoã Trôï Tieàn Maët, Medi-Cal, CalFresh (Phieáu Mua Thöïc Phaåm), hoaëc
Giöõ Treû ñöôïc thöïc thi:  
• Hoã Trôï Tieàn Maët hoaëc Medi-Cal cuûa quyù vò vaãn giöõ nguyeân trong thôøi

gian quyù vò chôø thöïc hieän buoåi ñieàu traàn.
• Dòch Vuï Giöõ Treû cuûa quyù vò coù theå vaãn giöõ nguyeân trong thôøi gian

quyù vò chôø thöïc hieän buoåi ñieàu traàn.
• CalFresh (Phieáu Mua Thöïc Phaåm) cuûa quyù vò vaãn giöõ nguyeân cho ñeán

khi thöïc hieän buoåi ñieàu traàn hoaëc keát thuùc thôøi haïn chöùng nhaän, tuøy
theo thôøi haïn naøo ñeán tröôùc.

Neáu quyeát ñònh sau buoåi ñieàu traàn phaùn xöû haønh ñoäng cuûa chuùng toâi ñuùng
ñaén, thì quyù vò seõ nôï chuùng toâi moïi khoaûn Hoã Trôï Tieàn Maët, CalFresh
(Phieáu Mua Thöïc Phaåm) hoaëc Giöõ Treû naøo quyù vò laõnh dö. Muoán ñeå cho
chuùng toâi giaûm bôùt hoaëc ngöng tieàn trôï caáp cuûa quyù vò tröôùc khi thöïc hieän
buoåi ñieàu traàn, xin ñaùnh daáu beân döôùi:
Coù, giaûm bôùt hoaëc ngöng: n Hoã Trôï Tieàn Maët
n CalFresh (Phieáu Mua Thöïc Phaåm) n Giöõ Treû
Trong thôøi gian quyù vò chôø Quyeát ñònh sau buoåi ñieàu traàn cho:  
Welfare to Work (Trôï caáp giuùp ñi laøm): 
Quyù vò khoâng phaûi tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng.
Quyù vò coù theå ñöôïc traû tieàn giöõ treû ñeå ñi laøm vaø tham gia caùc hoaït ñoäng
ñöôïc quaän chaáp thuaän tröôùc khi nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy.
Neáu chuùng toâi baùo cho quyù vò bieát caùc khoaûn tieàn traû dòch vuï hoã trôï khaùc
cuûa quyù vò seõ chaám döùt, thì quyù vò khoâng ñöôïc laõnh theâm baát cöù khoaûn tieàn
naøo, ngay caû khi quyù vò tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa mình. 
Neáu chuùng toâi baùo cho quyù vò bieát chuùng toâi seõ traû tieàn cho caùc dòch vuï hoã
trôï khaùc, thì caùc dòch vuï ñoù seõ ñöôïc chi traû ôû möùc vaø theo caùch thöùc nhö
cho bieát trong thoâng baùo naøy.
• Muoán ñöôïc caùc dòch vuï hoã trôï ñoù, quyù vò phaûi tham gia vaøo hoaït ñoäng

maø quaän yeâu caàu quyù vò tham gia.
• Neáu khoaûn tieàn dòch vuï hoã trôï maø quaän chi traû trong thôøi gian quyù vò

chôø quyeát ñònh sau buoåi ñieàu traàn khoâng ñuû ñeå cho quyù vò tham gia,
thì quyù vò coù theå ngöng tham gia vaøo hoaït ñoäng ñoù. 

Cal-Learn:
• Quyù vò khoâng theå tham gia vaøo Chöông Trình Cal-Learn (Cal-Learn

Program) neáu chuùng toâi baùo cho quyù vò bieát chuùng toâi khoâng theå phuïc
vuï quyù vò.

• Chuùng toâi chæ chi traû cho dòch vuï hoã trôï Cal-Learn khi quyù vò tham gia
vaøo hoaït ñoäng ñöôïc chaáp thuaän.

THoâNG TIN KHAÙC
Hoäi Vieân Chöông Trình Chaêm Soùc Quaûn Lyù Medi-Cal: Haønh ñoäng trong thoâng baùo
naøy coù theå ngaên caûn quyù vò khoâng ñöôïc caùc dòch vuï töø chöông trình chaêm soùc quaûn
lyù söùc khoûe cuûa mình. Quyù vò neân lieân laïc vôùi dòch vuï hoäi vieân chöông trình söùc
khoûe cuûa mình neáu coù thaéc maéc.
Hoã Trôï Treû Em vaø/hoaëc Y Teá: Cô quan hoã trôï treû em ñòa phöông seõ giuùp quyeân goùp
tieàn hoã trôï mieãn phí ngay caû khi quyù vò khoâng ñöôïc hoã trôï tieàn maët. Neáu hoï ñang
quyeân goùp tieàn hoã trôï cho quyù vò, thì hoï vaãn tieáp tuïc thöïc hieän ñieàu ñoù, tröø khi quyù
vò baûo hoï ngöng quyeân goùp - baèng vaên baûn. Hoï seõ gôûi cho quyù vò khoaûn tieàn hoã trôï
quyeân goùp ñöôïc hieän coù, nhöng seõ giöõ laïi khoaûn tieàn quaù haïn coøn nôï quaän trong soá
ñoù. 
Keá Hoaïch Hoùa Gia Ñình: Vaên phoøng trôï caáp xaõ hoäi seõ cung caáp thoâng tin khi quyù vò
yeâu caàu.
Hoà Sô Ñieàu Traàn: Neáu quyù vò yeâu caàu buoåi ñieàu traàn, thì Phaân ban Ñieàu Traàn Tieåu
bang (State Hearing Division) seõ laäp hoà sô. Quyù vò coù quyeàn duyeät qua hoà sô naøy
tröôùc buoåi ñieàu traàn vaø laáy moät baûn tuyeân boá quan ñieåm cuûa quaän veà noäi vuï cuûa quyù
vò ít nhaát hai ngaøy tröôùc ngaøy ñieàu traàn. Tieåu bang cuõng coù theå cung caáp hoà sô ñieàu
traàn cuûa quyù vò cho ban Trôï Caáp Xaõ Hoäi (Welfare Department) cuõng nhö boä Dòch
Vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï Hoa Kyø (U.S. Department of Health and Human Services)
vaø boä Noâng Nghieäp Hoa Kyø (U.S. Department of Agriculture). (Luaät Trôï Caáp vaø
Ñònh Cheá (W&I Code) Ñoaïn 10850 vaø 10950). 

MUoáN YEâU CAÀU bUoåI ÑIEÀU TRAÀN:
• Ñieàn trang naøy. 
• Sao laïi maët tröôùc vaø maët sau cuûa trang naøy ñeå löu hoà sô quyù vò.

Neáu quyù vò yeâu caàu, nhaân vieân xaõ hoäi seõ laáy cho quyù vò moät baûn cuûa
trang naøy.

• Gôûi hoaëc ñem noäp trang naøy ñeán:

HoAËC
• Goïi soá mieãn phí: 1-800-952-5253 hoaëc 1-800-952-8349 ñoái vôùi ngöôøi

bò khieám khuyeát thính giaùc hay aâm ngöõ duøng TDD.

Muoán nhôø giuùp ñôõ: Quyù vò coù theå hoûi veà quyeàn ñieàu traàn cuûa mình hoaëc
xin giôùi thieäu trôï giuùp phaùp lyù theo caùc soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa tieåu
bang ghi roõ beân treân. Quyù vò coù theå ñöôïc trôï giuùp phaùp lyù mieãn phí taïi vaên
phoøng trôï giuùp phaùp lyù ñòa phöông hoaëc quyeàn trôï caáp xaõ hoäi.

Neáu khoâng muoán ñi ñeán buoåi ñieàu traàn moät mình, thì quyù vò coù theå môøi
moät baïn höõu hay ngöôøi khaùc ñi theo.

ÑÔN YEâU CAÀU bUoåI ÑIEÀU TRAÀN 
Toâi muoán thöïc hieän buoåi ñieàu traàn do haønh ñoäng cuûa ban Trôï Caáp Xaõ Hoäi
Quaän ______________ ñoái vôùi trôï caáp cuûa toâi:

n Hoã Trôï Tieàn Maët n CalFresh (Phieáu Mua Thöïc Phaåm)

n Medi-Cal
n Daïng khaùc (xin lieät keâ)__________________________________

Lyù Do: _________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

n Neáu quyù vò caàn coù theâm choã troáng, haõy ñaùnh daáu nôi ñaây vaø goäp
theâm trang.

n Toâi caàn tieåu bang cung caáp moät thoâng dòch vieân mieãn phí cho toâi. 
(Thaân nhaân hoaëc baïn höõu khoâng theå laøm thoâng dòch vieân cho quyù vò
trong buoåi ñieàu traàn).

Ngoân ngöõ hay thoå ngöõ cuûa toâi: __________________________
TEâN CUÛA NGÖÔØI bÒ TÖØ CHoáI, THAY ÑoåI HoAËC CHAáM DÖÙT TIEÀN TRÔÏ CAáP CUÛA HoÏ

NGAØY SANH Soá ÑIEÄN THoAÏI

ÑÒA CHÆ ÑÖÔØNG PHoá

THAØNH PHoáá TIEåU bANG bÖU CHAÙNH

CHÖÕ KYÙ NGAØY

TEâN CUÛA NGÖÔØI ÑIEÀN MAÃU NAØY Soá ÑIEÄN THoAÏI

n Toâi muoán ngöôøi coù teân döôùi ñaây laøm ñaïi dieän cho toâi trong buoåi ñieàu
traàn naøy. Toâi cho pheùp ngöôøi naøy duyeät qua hoà sô cuûa toâi hoaëc ñaïi
dieän cho toâi ñeán döï buoåi ñieàu traàn. (Ngöôøi naøy coù theå laø baïn höõu
hoaëc thaân nhaân nhöng khoâng theå laøm thoâng dòch vieân cho quyù vò).

TEâN Soá ÑIEÄN THoAÏI

ÑÒA CHÆ ÑÖÔØNG PHoá

THAØNH PHoá TIEåU bANG bÖU CHAÙNH 
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QUYEÀN ÑIEÀU TRAÀN CUÛA QUYÙ VÒ
Quyù vò coù quyeàn yeâu caàu buoåi ñieàu traàn neáu khoâng ñoàng yù vôùi baát cöù
haønh ñoäng naøo cuûa quaän. Quyù vò chæ coù 90 ngaøy ñeå yeâu caàu buoåi ñieàu
traàn. Thôøi haïn 90 ngaøy khôûi ñaàu töø ngaøy sau khi quaän trao hoaëc gôûi
thoâng baùo naøy qua böu ñieän cho quyù vò. Neáu coù lyù do chaùnh ñaùng
khoâng theå ñeä ñôn yeâu caàu buoåi ñieàu traàn trong voøng 90 ngaøy, thì quyù
vò vaãn coù theå ñeä ñôn yeâu caàu buoåi ñieàu traàn. Neáu quyù vò cho bieát lyù do
chaùnh ñaùng, thì buoåi ñieàu traàn vaãn coù theå ñöôïc saép xeáp thôøi bieåu.


	Ngày Thông Báo    :

