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QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN 24-THÁNG 
CHƯƠNG TRÌNH WELFARE-TO-WORK (WTW)
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TÊN HỒ SƠ 

SỐ HỒ SƠ

QUẬN SỐ ID KHÁC

TÊN NHÂN VIÊN

Thắc mắc? Xin hỏi nhân viên của quý vị.

Vào  ,  yêu cầu được gia hạn Thời gian 24-Tháng chương trình WTW. (NGÀY) (TÊN)

Dựa theo thông tin mà quý vị đã cung cấp, quận đã đưa quyết định sau đây:

Việc xin gia hạn này được CHẤP THUẬN. Lý do xin gia hạn: 

 Điều này có nghĩa rằng quý vị có thể tiếp tục tham gia những hoạt động trong chương trình welfare-to-work (từ phúc lợi sang 
việc làm) hiện nay của quý vị với thời gian lâu hơn.
Thời gian gia hạn của quý vị sẽ kết thúc vào  .

 (NGÀY)

 Tình trạng của quý vị có thể được duyệt xét lại để biết liệu quý vị có tiếp tục được gia hạn hay không. Nếu thời gian gia hạn của 
quý vị kết thúc, quý vị sẽ cần thay đổi các hoạt động trong chương trình welfare-to-work của quý vị để đáp ứng các tiêu chuẩn 
liên bang của CalWORKs.

 Nếu thời gian gia hạn cần được tiếp tục, quý vị có thể cần cung cấp thông tin cho quận để cho thấy rằng việc gia hạn cần được 
tiếp tục trước ngày kết thúc được nêu ở trên, hoặc quý vị sẽ cần đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang của CalWORKs.

 Quý vị có thể thay đổi bất cứ lúc nào những hoạt động trong chương trình welfare-to-work của quý vị để đáp ứng các tiêu chuẩn 
liên bang của CalWORKs bằng cách liên lạc nhân viên của quý vị và đăng ký một chương trình welfare-to-work mới. 

Việc xin gia hạn này bị TỪ CHỐI. Lý do từ chối: 

 Quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang của CalWORKs một khi quý vị đã sử dụng hết các tháng trong Thời Hạn 24-Tháng 
chương trình WTW của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một thông báo từ quận về việc thay đổi các hoạt động trong chương trình 
welfare-to-work của quý vị để đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang của CalWORKs.

XIN LIÊN LẠC NGAY VỚI NHÂN VIÊN CỦA QUÝ VỊ NẾU QUÝ VỊ:
• Cần thêm thông tin về các tiêu chuẩn liên bang của CalWORKs mà quý vị phải đáp ứng một khi quý vị đã sử dụng hết các tháng

trong Thời Hạn 24-Tháng chương trình WTW của quý vị. 
• Cho rằng quý vị không cần tham gia chương trình Welfare-to-Work và đã không yêu cầu được miễn trừ, hoặc cần thêm thông tin

về các trường hợp miễn tham gia chương trình Welfare-to-Work. 

XIN LIÊN LẠC NHÂN VIÊN CỦA QUÝ VỊ NẾU QUÝ VỊ CHO RẰNG THÔNG BÁO NÀY SAI. QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ YÊU CẦU MỘT 
PHIÊN XỬ CẤP TIỂU BANG. MẪU “QUYỀN ĐƯỢC PHÂN XỬ CỦA QUÝ VỊ" TẠI MẶT SAU CỦA TRANG NÀY CHO BIẾT CÁCH 
THỨC YÊU CẦU MỘT PHIÊN XỬ CẤP TIỂU BANG.
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Neáu quyù vò yeâu caàu buoåi ñieàu traàn tröôùc khi haønh ñoäng lieân quan
ñeán Hoã Trôï Tieàn Maët, Medi-Cal, CalFresh, 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.
• Trôï caáp CalFresh 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 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 

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 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 

NA BACK 9 (Vietnamese) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5)  (REVISED 4/2013) - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED

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.
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