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Từ Tiểu Bang có nghĩa là Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington. Các từ tôi, tôi và của tôi có nghĩa là thân chủ 
được nói rõ trên đây. Từ viết tắt SSA có nghĩa là Sở An Sinh Xã Hội.  Từ viết tắt SSI có nghĩa là Thu Nhập Phụ Cấp An 
Sinh Của An Sinh Xã Hội, là một chương trình phụ cấp thu nhập liên bang. Cụm từ Trợ Cấp Tạm Thời có nghĩa là các 
chi trả tiền mặt hoàn toàn được tài trợ bởi quỹ tiểu bang và được cung cấp bởi Tiểu Bang hoặc thay mặt cho thân 
chủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của thân chủ mà sau đó khoản chi trả SSI ban đầu hoặc được hoàn lại gấp đôi.   

Tôi đang ủy quyền gì khi ký vào giấy này? 

Nếu tôi được xác định hội đủ điều kiện để nhận các khoản chi trả SSI, tôi hiểu tôi đang ủy quyền cho Ủy Viên SSA để 
chuyển giao cho Tiểu Bang từ các khoản chi trả SSI có hiệu lực trở về trước của tôi, một số tiền bằng với số tiền trợ 
cấp công cộng Tiểu Bang tôi đã nhận được.    

Tiểu Bang có quyền yêu cầu tôi ký vào giấy ủy quyền này không? 

Có. Ký vào giấy ủy quyền là một yêu cầu hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền mặt được tiểu bang tài trợ theo WAC 
388-400-0060 và RCW 74.62.030. Nếu từ chối ký vào giấy ủy quyền này, tôi không thể nhận được trợ cấp công cộng 
Tiểu Bang. 

Tôi làm gì nếu SSA gởi toàn bộ chi trả có hiệu lực trở về trước cho tôi? 

Tôi hiểu tôi không thể nhận được trợ cấp công cộng Tiểu Bang và các phúc lợi SSI vào cùng một thời điểm.  Khi 
được chấp thuận hưởng SSI, tôi hiểu rằng trợ cấp công cộng Tiểu Bang sẽ trở thành một khoản nợ mà tôi nợ và 
phải hoàn trả. Nếu nhận được các khoản chi trả SSI có hiệu lực trở về trước mà không được giảm bớt để hoàn trả 
cho Tiểu Bang, tôi sẽ gọi cho Văn Phòng Phục Hồi Tài Chánh theo số 1-800-562-6114 và thực hiện theo các hướng 
dẫn của họ về cách hoàn trả khoản nợ. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực bao lâu? 

Giấy ủy quyền phải được tôi và đại diện Tiểu Bang ký để có hiệu lực. Đó sẽ là sự ràng buộc giữa Tiểu Bang và tôi 
một năm dương lịch kể từ ngày Tiểu Bang nhận được giấy ủy quyền và tôi đồng ý nộp đơn xin hưởng SSI trong suốt 
thời gian đó.   

Khi nộp đơn xin SSI, giấy ủy quyền này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi: 

 Tôi nhận được khoản chi trả SSI đầu tiên của tôi; hoặc 

 Tôi không nộp đơn yêu cầu tái xét hoặc điều giải hành chánh và thời gian tối đa được cho phép để nộp đơn đã 
hết hạn; hoặc 

 Tiểu Bang và tôi đồng ý kết thúc hiệu lực của giấy ủy quyền này. 

Giấy ủy quyền này sẽ không ràng buộc tôi nếu Tiểu Bang không thông báo cho SSA trong vòng 30 ngày từ ngày 
tôi đã ký vào giấy ủy quyền này. 

Giấy ủy quyền này có dùng để bảo vệ đơn nộp xin các phúc lợi SSI không? 

Có, nếu tôi đã không nộp đơn xin SSI, SSA phải chấp nhận giấy này và dùng ngày tôi đã ký vào giấy ủy quyền này 
như là ngày tôi đã nộp đơn xin SSI nếu tôi nộp đơn xin SSI trong vòng 60 ngày từ ngày tôi đã ký vào giấy ủy quyền.    
Nếu tôi không nộp đơn xin các phúc lợi SSI trong vòng 60 ngày, giấy ủy quyền này không còn bảo vệ ngày nộp đơn 
xin SSI của tôi nữa. 

Tôi có quyền yêu cầu một Phiên Điều Trần Hành Chánh nếu không đồng ý với hành động mà Tiểu Bang thực 
hiện liên quan đến giấy ủy quyền này. 
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