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MẪU BÁO CÁO CÁC THAY ĐỔI
CHANGE REPORT FORM

XIN VUI LÒNG ĐỌC MẪU NÀY THẬT CẨN THẬN
TẤT CẢ NHỮNG THAY ĐỔI PHẢI ĐƯỢC KHAI BÁO TRÊN MẪU BÁO CÁO THAY ĐỔI NÀY
HƯỚNG DẪN:
 Điền vào mẫu nầy và ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ CHỨNG MINH của tất cả các thay đổi theo yêu cầu bên dưới
 Để thay đổi thu nhập có hiệu lực vào tháng kế, đơn này phải được gửi vào hoặc trước ngày 10 tây của tháng
(A) TIN TỨC VỀ HỒ SƠ NÀY (TÊN VÀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH):
Họ

Tên

Số Hồ Sơ (Entity ID No.)
Căn Số Mấy

Địa chỉ tên đường
Số An Sinh Xã Hội

Mã Bưu Chính (zip code)

Thành Phố

Số Điện Thoại

Housing Specialist

(B) THAY ĐỔI THU NHẬP HAY LỢI TỨC:
 Liệt kê thông tin của người có thu nhập thay đổi
 XIN VUI LÒNG ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ CHỨNG MINH SỰ THAY ĐỔI THU NHẬP: Chẳng hạn như cuống
lương, thư cấp tiền, thư tuyển dụng, thư thông báo, cho tất cả các thay đổi về thu nhập
 Quý vị cũng phải báo cáo các thu nhập mới để thay thế thu nhập đã mất
Nếu quý vị đang báo cáo thu nhập giảm đi, nguồn thu nhập đó sẽ được thay thế bằng nguồn thu nhập khác
không? ☐ Có ☐ Không
Vui lòng cho biết nguồn thu nhập thay thế là gì: ________________________________________________
Họ

Tên

Ngày Thay Đổi

Đánh Dấu Vào Những Gì Thay Đổi:
☐ CalWorks
☐ Social Security/SSI
Họ

☐ Tăng Lương

Tên

☐ Tăng Lương

Số Tiền Mới

☐ Các Thu Nhập Khác:___________________

Ngày thay đổi

Đánh Dấu Vào Những Gì Thay Đổi:
☐ CalWorks
☐ Social Security/SSI

Số Tiền Cũ

Số Tiền Cũ

Số Tiền Mới

☐ Các Thu Nhập Khác:___________________

(C) THAY ĐỔI SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH:
 Liệt kê tên người quý vị muốn cho dọn vào hay dọn ra. Quý vị cần phải điền mẫu đơn này cho mỗi người.
 KHI CỘNG THÊM NGƯỜI, quý vị phải có sự chấp thuận của Cơ Quan Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà TRƯỚC KHI
người đó dọn vào. Vui lòng đính kèm (1) thư giải thích lý đó tại sao người này nên được dọn vào, (2) bản sao
căn cước do chính phủ cấp, giấy khai sinh, thẻ An Sinh Xã Hội và (3) bằng chứng về thu nhập, tài sản, bảng điểm
của trường nếu học đại học, và địa chỉ hiện tại

KHI CÓ NGƯỜI DỌN RA: Vui lòng đính kèm (1) thư với lý do người này lại dọn đi (2) giấy tờ với địa chỉ mới (3)
bằng chứng của địa chỉ mới như hợp đồng thuê nhà mới, hóa đơn điện nước dưới tên của họ, v.v. (4) thư xác
nhận là người đó dọn ra chẳng hạn như một hợp đồng thuê nhà mới hoặc thư được ký bởi chủ nhà
Họ

Tên

Số An Sinh Xã Hội
Đánh Dấu vào Ô Đúng:

Ngày Sinh
Mối quan hệ với Chủ Gia Đình

Nếu dọn vào, hãy đề địa chỉ cũ. Nếu dọn ra, hãy để địa chỉ mới.

☐ Cộng Một Người
Những nguồn thu nhập

☐ Bỏ Một Người

Nếu cộng người, đề ngày dọn vào:
Nếu trừ người, đề ngày dọn ra:

QUAN TRỌNG! LẬT QUA MẶT SAU VÀ HOÀN TẤT TRANG SAU VỚI CHỮ KÝ.
Nếu mặt sau không hoàn tất, thay đổi này sẽ không được chấp thuận và mẫu đơn này sẽ bị trả lại cho quý vị
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(D) CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH

Cảnh báo! Mục 1001 của tiêu đề 18 của Bộ luật Hoa Kỳ tuyên bố đây là một tội hình sự nếu đưa ra bất kỳ
lời khai man hoặc xuyên tạc nào tới bất kỳ Cơ quan nào của Hoa Kỳ về bất kỳ vấn đề nào sẽ bị phạt không
quá $250.000 và / hoặc phạt tù không quá 5 năm.
Chữ Ký _________________________________

Ngày Ký _________________________

OFFICE USE ONLY – CONFIRMATION NOTICE

☐→

Thưa quý vị, phần tiền nhà của quý vị phải trả ( ☐ ) sẽ thay đổi

☐→

Thưa quý vị, chúng tôi còn thiếu giấy tờ cần thiết. Xin vui lòng cung cấp những chứng từ sau đây:
___
_______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ngày đáo hạn: __________________________

☐→

Một cuộc hẹn tại văn phòng đã được lên lịch cho (ngày):__________________________
Xin mang theo: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

☐→

Đơn yêu cầu cộng thêm người của quý vị đã ( ☐ ) bị từ chối ( ☐ ) được chấp thuận

☐→

Lời bình luận: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Housing Specialist:

Ngày

( ☐ ) sẽ không thay đổi

