Khẳng Định Về Sự Hiểu Biết:
Tái Xét Chứng Nhận Giữa Kỳ

Statement of Understanding: Mid-Certification Review
Để duy trì việc nhận được trợ cấp tiền mặt hoặc thực phẩm, quý vị phải hoàn tất một cuộc Tái Xét Chứng Nhận
Giữa Kỳ. Có ba cách dành cho quý vị để hoàn tất cuộc tái xét của mình:
1. Qua điện thoại bằng cách gọi 1-877-501-2233.
2. Bằng cách hoàn tất mẫu đơn DSHS 14-467 và
• Fax mẫu đơn đến cho chúng tôi theo số 1-888-338-7410; hoặc
• Gởi đơn đến cho chúng tôi tại PO BOX 11699, TACOMA WA 98411.
3. Bằng cách kiểm tra hoàn cảnh hiện tại của quý vị với chúng tôi tại văn phòng địa phương, ký tên và đề ngày vào mẫu
đơn.
Quý vị phải báo cáo gì về cuộc Tái Xét Giữa Kỳ của mình:
• Một thay đổi về địa chỉ và các chi phí nơi cư trú tại địa chỉ mới.
• Các thay đổi về người sống trong hộ gia đình quý vị.
• Các thay đổi về thu nhập từ bất kỳ nguồn nào. Thu nhận này bao gồm thu nhập từ việc làm, bồi thường thất nghiệp, an
sinh xã hội, Lao Động & Công Nghiệp, và cấp dưỡng con.
• Các thay đổi về bất kỳ khoản cấp dưỡng con nào mà quý vị được yêu cầu hợp pháp để chi trả cho một trẻ mà quý vị
không sống chung.
• Nếu quý vị không có con trong hộ gia đình của quý vị, và số giờ làm việc của một người khỏe mạnh dưới 20 giờ một
tuần.
Đọc kỹ và ký vào trước khi gởi lại mẫu đơn này:
• Tôi hiểu rằng các luật lệ DSHS đó yêu cầu tôi hoàn tất cuộc Tái Xét Chứng Nhận Giữa Kỳ và báo cho DSHS các thay
đổi về hoàn cảnh của hộ gia đình quý vị theo WAC 388-418-0005 và WAC 388-418-0011.
• Tôi hiểu rằng đối với tôi đó là tội nói dối để nhận các phúc lợi tiền mặt hoặc thực phẩm. Tôi cũng hiểu đó là một tội nếu
tôi không báo cho DSHS một việc gì đó mà tôi biết tôi phải báo cáo.
• Tôi hiểu rằng nếu tôi cung cấp thông tin tôi biết là không đúng, tôi có thể bị truy cứu hình sự.
• Tôi hiểu các hình phạt về hành vi cố ý vi phạm luật lệ trợ cấp thực phẩm bao gồm việc không đủ tư cách để nhận trợ
cấp thực phẩm, tiền phạt, hoặc tống giam.
• Tôi hiểu rằng nếu tôi không cung cấp bằng chứng về các thay đổi có thể làm cho các phúc lợi của tôi tăng lên, DSHS
sẽ không sử dụng các thay đổi này để xác định các phúc lợi của tôi.
• Tôi hiểu rằng những gì tôi đã khai báo cho bộ biết trong báo cáo này có thể ảnh hưởng đến các phúc lợi của tôi.
• Tôi cam đoan theo hình phạt khai man trước tòa rằng thông tin tôi đã khai báo cho DSHS trong báo cáo này là hoàn
toàn đúng sự thật dựa vào sự hiểu biết tốt nhất của tôi.
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