
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

IMPORTANT NOTICE
You now get a Kinship Guardianship Assistance Payment (KinGAP). A new law gives more money for most KinGAP
recipients. This new program is called KinGAP Plus and begins October 1, 2006.

You will get a clothing allowance for your child from the new KinGAP Plus program.This may be paid to you a couple times
a year. The county will let you know about the clothing allowance in the next few months.

You may also get more money if your child was already getting a specialized care rate as part of his/her foster care
payment. If you receive your KinGAP payment from Los Angeles County, the county will let you know if you can get more
money for specialized care. For all other counties, please call the county that pays your KinGAP if you think you were
getting the specialized care money before in foster care.

Being in KinGAP Plus is voluntary.We will put you into the KinGAP Plus program so you can get more money unless you
want to stay in the old KinGAP program. If you do not want to be in the new KinGAP Plus program, you need to tell the
county that pays your KinGAP.

If you have any questions about KinGAP or KinGAP Plus, ask your county.

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
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THÔNG CÁO QUAN TRỌNG
Quý vị hiện đang nhận tiền Kinship Guardianship Assistance Payment (KinGAP). Một luật mới cấp thêm tiền cho đa số
những người đang ở trong chương trì nh KinGAP. Chương trì nh mới này được gọi là KinGAP Plus và bắt đầu từ ngày 1
tháng Mười năm 2006.

Quý vị sẽ nhận tiền trợ cấp về quần áo cho con của quý vị từ chương trì nh KinGAP mới. Tiền này sẽ được trả cho quý vị
hai lần một năm. Văn phòng hạt sẽ thông báo cho quý vị biết về tiền trợ cấp quần áo trong vài tháng sắp tới.

Quý vị cũng có thể nhận được thêm tiền nếu con của quý vị đã nhận được một sự ước lượng chuyên dụng về việc chăm
sóc nuôi dưỡng là phần của tiền trả cho cha mẹ nuôi chăm sóc. Nếu quý vị nhận được tiền trả KinGAP từ Hạt Los Angeles,
thì văn phòng hạt sẽ thông báo cho quý vị biết nếu quý vị có thể nhận được thêm tiền cho việc chăm sóc chuyên dụng
không. Đối với tất cả các hạt khác, xin gọi cho văn phòng hạt mà đang trả cho quý vị theo chương trì nh KinGAP nếu quý
vị nghĩ rằng quý vị đang nhận được số tiền chăm sóc chuyên dụng trước đây trong chương trì nh chăm sóc nuôi dưỡng.

Việc gia nhập chương trì nh KinGAP Plus là tự nguyện. Chúng tôi sẽ ghi danh của quý vị vào chương trì nh KinGAP Plus
để quý vị có thể có thêm tiền trừ phi quý vị muốn ở trong chương trì nh KinGAP cũ. Nếu không muốn ở trong chương
trì nh KinGAP mới, thì quý vị cần phải thông báo cho văn phòng hạt biết, là văn phòng đang trả tiền KinGAP cho quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về KinGAP hoặc KinGAP Plus, thì xin liên lạc văn phòng hạt của quý vị.


