
                                                                                                                                 
    
 

  
   

 
    

 
          

  
        

         
  

  
     

  
     

 

  
        

     
  

             
   

       
        

    
  

             
 

         
   

  
          

          
 

  
      

              
       

  
             

            
     

 
  

        
         

        
 
 

  
  
 

 
 









	

 

Văn phòng Điều trần Hành chính

Xây dựng Luật Hành chính

11101 Gilroy Road


Hunt Valley, MD 21031-1301
	

Yêu cầu Điều trần – Học bổng Chăm sóc trẻ em 

Làm thế nào để yêu cầu phiên điều trần? 
Hoàn tất biểu mẫu ở mặt sau của trang này. Gửi đơn đến chương trình học bổng Chăm sóc 
trẻ em (CCS) tại Trung tâm CCS 2. 

Nếu bạn cần trợ giúp để hoàn thành
đơn này, 

Gọi cho Trung tâm CCS 2 theo số 1-877-227-0125 

Tôi phải yêu cầu một phiên điều trần bao lâu? 
Bạn phải yêu cầu phiên điều trần trong vòng 90 ngày sau ngày thông báo. 

Làm thế nào tôi vẫn có thể nhận được học bổng chăm sóc con trong khi chờ 
đợi phiên điều trần? 
Nếu một phiên điều trần được yêu cầu không muộn hơn 10 ngày sau ngày nhận được 
thông báo gần đây nhất và các dịch vụ Học bổng Chăm sóc trẻ em, các dịch vụ có thể tiếp 
tục trừ khi bạn không còn đủ điều kiện. 

Liệu tôi có nợ tiền nếu nhận được học bổng chăm sóc trẻ em trong khi chờ 
không? 
Có, nếu thẩm phán chấp thuận và bạn bị mất quyền kháng cáo, thì bạn cần trả lại tiền dành 
cho việc chăm sóc con bạn. 

Buổi điều trần sẽ diễn ra khi nào và ở đâu? 
Văn phòng Điều trần Hành chính sẽ gửi thông báo cung cấp thời gian và địa điểm điều 
trần. 

Tôi có phải đến phiên điều trần không? 
Có, bạn sẽ thua nếu bạn không tới. Nếu bạn không thể đến, hãy gọi Văn phòng Điều trần 
Hành chính theo số 410-229-4100 và họ sẽ hỗ trợ sắp xếp lại phiên điều trần của bạn. 

Tôi có thể đưa ai đó đến giúp tôi hoặc nói hộ tôi không? 
Bạn có thể mang theo luật sư, bạn bè hoặc người thân. Nếu bạn muốn trợ giúp pháp lý 
miễn phí, hãy gọi Bộ phận Trợ giúp pháp lý theo số 
1-800-999-8904. 

Tôi nên làm thế nào để chuẩn bị cho phiên điều trần? 
Bạn có thể liên hệ với Trung tâm CCS 2 để trao đổi với đại diện, người này có thể cùng bạn 
xem xét quyết định về tính đủ điều kiện và cung cấp bất kỳ tài liệu nào cần thiết. 
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Sở Giáo dục Tiểu bang Maryland/Văn phòng Chăm sóc trẻ em
Chương trình Học bổng Chăm sóc trẻ em

YÊU CẦU ĐIỀU TRẦN – HỌC BỔNG CHĂM SÓC TRẺ EM 

Gửi lại về: 
CCS Central 2 
PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

CHỈ Chỉ điền vào biểu mẫu này nếu bạn không đồng ý với quyết định liên quan đến dịch vụ của bạn. 
Nếu bạn không đồng ý với hành động của chương trình Học bổng Chăm sóc trẻ em, 

bạn có quyền thảo luận (các) lý do của mình với người giám sát.  
Chúng tôi sẽ giúp bạn điền vào biểu mẫu này hoặc bạn có thể yêu cầu phiên điều trần bằng cách gọi 1-877-227-0125. 

 Tôi không được phép nộp đơn.  Số lượng hỗ trợ tôi nhận được là sai. 
 Đơn đăng ký của tôi đã bị từ chối.  Việc hỗ trợ tôi đã bị tạm dừng, giảm hoặc chấm dứt không chính xác. 
 Đơn đăng ký của tôi không được xử lý đúng 
cách. 

 Tôi không đồng ý rằng tôi nên hoàn trả khoản hỗ trợ mà tôi đã nhận 
được. 

 Tôi không nhận được dịch vụ mà tôi cần. 

Phần 1 Cho chúng tôi biết bạn là ai Hãy điền vào chỗ trống trong hộp này và điền vào các hộp 2-4. Vui lòng viết hoa rõ ràng. 
Tên: Ngày sinh (NS): 

Địa chỉ: Quận: 

Thành phố: Tiểu bang: Mã bưu điện: 

Số điện thoại liên hệ: Số An sinh xã hội (SSN) (tùy chọn): 

Phần 2 Bạn có muốn khiếu nại quyết định chương trình học bổng Chăm sóc trẻ em (CCS) của bạn không? Vui lòng đánh dấu có 
hoặc không. 

 Có, tôi muốn kháng cáo quyết định chương trình CCS của tôi. 
 Không, tôi không muốn kháng cáo quyết định chương trình CCS của tôi. 

Phần 3 Lý do bạn muốn phiên điều trần là gì? 

Nếu bạn nhận được thông báo về việc này, ngày trên thông báo là ngày nào?: THÁNG/NGÀY/NĂM 

Tại sao bạn muốn phiên điều trần? Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra: 

Ký tên: 

Phần 4 Chữ ký 
Tôi hiểu nếu tôi yêu cầu phiên điều trần trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và quyền lợi, tôi vẫn có thể nhận được những quyền lợi 
đó trong khi chờ phiên điều trần trừ khi thời gian hưởng dịch vụ của tôi kết thúc. Tôi có thể phải trả lại tiền trợ cấp, nếu tôi mất quyền kháng cáo. 

 Chọn nếu bạn không muốn hưởng lợi khi chờ điều trần. 
Ngày: 
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