STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
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Cần Thêm Thông Tin Cho ILP TANF
Additional Information Needed for ILP TANF
Ngày:
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ THÂN CHỦ
SỐ HỒ SƠ:
ID YÊU CẦU:

Các Kết Quả Kiểm Tra Lý Lịch:
Cần Thêm Thông Tin
Thông Báo Mật: Thông tin trong thông báo này là mật. Nếu quý vị đã nhận nhầm thông báo này, hãy
gọi Đơn Vị Trung Tâm Kiểm Tra Lý Lịch (BCCU) ngay lập tức theo số 360-902-0299. Đừng sao
chép, tiết lộ, hoặc phân phát thông tin này.
Kính thưa

,

Đơn Vị Trung Tâm Kiểm Tra Lý Lịch BCCU không thể hoàn tất việc kiểm tra lý lịch của quý vị bởi vì họ
cần nhiều thông tin hơn từ quý vị.
BCCU có thể sẽ nói chuyện với quý vị về các kết quả kiểm tra lý lịch của quý vị ngay khi quý vị
đã hoàn tất và gởi lại đơn Yêu Cầu Của Người Nộp Đơn đã đính kèm đối với một Bản Sao của
Thông Tin Kiểm Tra Lý Lịch Đã Hoàn Tất Của Họ, mẫu đơn DSHS 27-110, đến:
DSHS Background Check Central Unit
PO Box 45025
Olympia, WA 98504-5025
FAX: (360) 902-0292
Email: bccuinquiry@dshs.wa.gov
Sau khi gởi mẫu đơn yêu cầu, quý vị phải liên hệ với BCCU theo số 360-902-0299 hoặc email bccuinquiry@dshs.wa.gov và xem Số ID Yêu Cầu được liệt kê trên đây trong thông báo này.
BCCU sẽ tái xét các kết quả của quý vị và cung cấp cho quý vị thông tin và hướng dẫn.
Tình trạng kiểm tra lý lịch của quý vị chưa giải quyết cho đến khi BCCU nhận được thông tin này.
Chúng tôi không thể xác định việc hội đủ điều kiện của chúng tôi để hưởng trợ cấp tiền mặt cho đến
khi chúng tôi nhận được tất cả kết quả lý lịch đã yêu cầu từ BCCU.
Thực hiện hành động ngay tức thì. Đơn xin hưởng trợ cấp tiền mặt của quý vị sẽ bị từ chối 30
ngày dương lịch kể từ ngày nộp đơn. Nếu quý vị cần thêm thời gian, xin gọi cho chúng tôi theo số
1-877-501-2233 để nói cho chúng tôi biết quý vị vẫn còn đang làm việc với BCCU.
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