
 

DSS-8230 (09-09) 
Dịch Vụ Gia Đình và Kinh Tế 

THÔNG BÁO BUỔI HẸN SỰ LIÊM CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
 

NGÀY________________  ________________________ HẠT 
 
 

 
Tên: 
Địa chỉ: 
 
 
 
 
Chúng tôi đang đánh giá hồ sơ Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm của quý vị 
về khả năng phát quá phúc lợi hoặc cố ý vi phạm Chương trình do 
_______________________________________________________.   

 

 Một cuộc hẹn được lên kế hoạch cho quý vị vào ngày ____________ lúc 
_____________ tại ______________________DSS đặt tại 
____________________________  

HOẶC 
 Một chuyến viếng thăm nhà đã được lên kế hoạch cho quý vị vào 

_____________lúc___________ tại  ___________________________________________.  
 

Mục đích của cuộc hẹn hoặc thăm nhà lần này là để chia sẻ lý do chúng tôi nghĩ 
rằng quý vị có thể đã được trả thừa hoặc cố ý vi phạm các quy định của chương 
trình và /hoặc yêu cầu quý vị cung cấp thông tin để giúp chúng tôi xác định xem 
liệu quý vị có được trả thừa và liệu quý vị có cố ý vi phạm các quy định cấp 
phiếu thực phẩm hay không. 
 

Quý vị không cần phải tham dự cuộc hẹn này, hoặc cho phép một chuyến thăm 
nhà, hoặc nói chuyện với chúng tôi về điều này, hoặc cung cấp thông tin cho 
chúng tôi về cuộc điều tra này.  Cuộc điều tra này sẽ vẫn tiếp tục dù có hoặc 
không có sự hợp tác của quý vị.  Không tham dự cuộc hẹn này hoặc cho phép 
một chuyến thăm nhà sẽ không ảnh hưởng đến Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực 
Phẩm của quý vị. Quý vị có thể nhận được một thông báo riêng từ nhân viên phụ 
trách hồ sơ của quý vị yêu cầu quý vị phải tham dự một cuộc hẹn hoặc cung cấp 
thông tin để vẫn nhận được Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm hiện tại của quý 
vị.  Quý vị có thể yêu cầu xem xét hồ sơ của chúng tôi và yêu cầu một buổi điều 
trần công bằng nếu chúng tôi gửi cho quý vị một lá thư về việc trả thừa hoặc nếu 
chúng tôi buộc tội quý vị cố ý vi phạm các quy định của chúng tôi.   
 

Tư vấn pháp lý miễn phí có thể có tại Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý của quý vị.  
Gọi theo số 1-877-694-2464 để tìm số điện thoại của họ.  Quý vị có thể đưa luật 
sư hoặc bất kỳ người nào khác và phải tự trả chi phí tới bất kỳ cuộc họp hoặc 
buổi điều trần nào về vấn đề này. 
 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc nếu thời gian cuộc hẹn này không thuận tiện, 
xin vui lòng liên hệ với tôi theo số ____________________.  
 
 

Trân trọng, 
 
 
 

Thanh Tra Sự Liêm Chính Trong Chương Trình     


