Các Quyền
của Quý Vị
Theo Chương Trình
Phúc Lợi California

… cho người nộp đơn xin
hoặc nhận trợ cấp của
chính phủ tại California
Hãy cho chúng tôi biết nếu quý
vị cần giúp đỡ vì bị khuyết tật
Yêu cầu một thông dịch viên
miễn phí
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Các Quyền của Quý Vị

Tất cả mọi người và tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ công
cộng phải tôn trọng các quyền của quý vị. Họ có thể giúp
quý vị hiểu và nộp đơn xin các quyền lợi và dịch vụ.
n You have the right to an interpreter free of charge.

.لديك الحق يف مرتجم شفوي مجانًا

n Դուք անվճար թարգմանիչ ստանալու
իրավունք ունեք:
n អ្នកមានសិទ្ធទ
ិ ទួលបានអ្នកបកប្បភាសាមា្នក់ដោយ
ឥតគត
ិ ថ្លៃ ។
你n 你有免費翻譯員的權利.
.شام از حق دریافت خدمات بدون هزینه مرتجم شفاهی برخوردارید

n Koj muaj cai tau txais ib tug kws txhais lus pub
dawb.

n あなたには、無料で通訳をつける権利があります。
n 통역 서비스를 무료로 제공받으실 수 있습니다.
n ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຂໍໃຫ້ມີນາຍພາສາໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ.
n Meih maaih bun-paaiv buonc liouh tengx
baeqc porv waac maiv zuqc cuotv nyaanh.

n Você tem direito a um intérprete sem custos.

n ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ਿਏ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

n Вы имеете право на бесплатные услуги
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baeqc porv waac maiv zuqc cuotv nyaanh.

n Você tem direito a um intérprete sem custos.
n ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ਿਏ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

n Вы имеете право на бесплатные услуги
переводчика.

n Usted tiene derecho a servicios gratuitos de
un intérprete.

n Ikaw ay may karapatan sa isang interpreter o
pasalitang tagapagsalin nang walang bayad.
n Ви маєте право на безкоштовні послуги
усного перекладача.
n Quý vị có quyền yêu cầu một thông dịch viên
miễn phí.
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Quý Vị Có Quyền...

1. Hiểu đơn xin và trợ cấp của quý vị xử lý như thế nào.
2. Được giải thích bằng văn bản hoặc bằng miệng về đơn
xin và trợ cấp của quý vị.
3. Nhận được giấy biên nhận mỗi lần nộp bất kỳ giấy tờ
nào.
4. Xem hồ sơ của quý vị.
5. Xem các luật và quy định của quận và tiểu bang.
6. Yêu cầu một thẩm phán xem xét bất kỳ quyết định nào
của quận về tính hội đủ điều kiện, các quyền lợi hoặc
dịch vụ của quý vị.
7. Không bị kỳ thị trong việc nhận các quyền lợi hay dịch
vụ của quý vị.
8. Nộp đơn khiếu nại về sự kỳ thị.
9. Nhận được trợ giúp thêm từ nhân viên của quận để
đảm bảo rằng quý vị nhận được các quyền lợi của
mình nếu quý vị bị khuyết tật hoặc
suy yếu cản trở việc thông hiểu các điều lệ của chương
trình.
10. Thông tin của quý vị được bảo mật.
11. Được đối xử lịch sự và tôn trọng.

5

Nếu Quý Vị Gặp Vấn Đề Về Trợ Cấp hoặc
Dịch Vụ của Quý Vị:

1. Giữ hồ sơ về tất cả các thông tin, giấy tờ và những lần
quý vị liên lạc với quận.
2. Nhận được giấy biên nhận mỗi khi quý vị nộp bất kỳ
thứ gì.
3. Quý vị có thể dẫn một người nào đó đi cùng minh tới
gặp cán sự của quý vị.
4. Khiếu nại. Có 4 cách để thực hiện:
Không chính quy: Quý vị có thể yêu cầu được nói
chuyện với một nhân viên giám sát để trình bày về các
vấn đề với một cán sự hoặc để xem lại các quy định và
quyết định đề xuất đối với các khoản trợ cấp và dịch vụ
của quý vị.
Phiên Điều Trần Tiểu Bang: Yêu cầu một phiên điều
trần tiểu bang nếu có vấn đề với các khoản trợ cấp hoặc
dịch vụ của quý vị. Quý vị phải yêu cầu một phiên
điều trần trong vòng 90 ngày kể từ khi quận ra quyết
định. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại sau 90 ngày nếu
có lý do chính đáng, ví dụ như bị bệnh hoặc khuyết tật.
Khiếu nại về sự kỳ thị: Nếu quý vị cho rằng quận đã kỳ
thị với mình thì có thể nộp đơn khiếu nại lên Điều Phối
Viên về Nhân Quyền của Quận hoặc

▪
▪
▪
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▪

Cục Nhân Quyền Tiểu Bang, và Chính Phủ
Liên Bang. Quý vị phải nộp đơn trong vòng 180 ngày
kể từ ngày bị kỳ thị. Để biết thêm thông tin, xem phần
"Cấm Kỳ Thị". Nếu việc bị kỳ thị còn ảnh hưởng tới
các quyền lợi và dịch vụ của quý vị thì quý vị phải
yêu cầu một phiên điều trần tiểu bang nếu muốn
phản đối quyết định của quận về các quyền lợi và dịch
vụ của mình.
Than phiền: Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên quận
nếu họ có thủ tục than phiền. Làm theo cách này
không bảo vệ được các quyền lợi của quý vị như làm
theo hướng yêu cầu một phiên điều trần tiểu bang.

Phiên Điều Trần Tiểu Bang

▪
▪
▪

Quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần tiểu bang bất
kỳ lúc nào quý vị không đồng tình với một quyết định
của quận về các quyền lợi hoặc dịch vụ của quý vị.
Quý vị cũng có thể yêu cầu một phiên điều trần tiểu
bang nếu quận không cấp cho quý vị các quyền lợi và
dịch vụ mà quý vị cho rằng mình đáng được hưởng.
Các phiên điều trần tiểu bang được một Thẩm Phán
Luật Hành Chính thụ lý. Quận sẽ có người đại diện tại
phiên điều trần để giải thích tại sao họ đã đưa ra quyết
định đó
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▪

Một phiên điều trần tiểu bang không phải là một buổi
hầu tòa. Quý vị có quyền có người đại diện đi cùng
quý vị. Ở quận nào cũng có các dịch vụ pháp lý miễn
phí. Các dịch vụ này được liệt kê ở mặt sau của các tờ
thông báo của quận. Quý vị có thể đưa nhân chứng tới.
Quý vị có quyền yêu cầu một thông dịch viên miễn
phí. Hỏi quận làm cách nào để có thông dịch viên.
• Nếu vấn đề quý vị liên quan đến chương trình Trợ
Cấp Chung hay tài trợ chung thì phải yêu cầu một
phiên điều trần ở quận.
• Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến các quyền lợi
An Sinh Xã Hội, quý vị phải liên lạc với Cơ Quan
An Sinh Xã Hội

Được Tiếp Tục Nhận Trợ Cấp hoặc Dịch Vụ
Trong Thời Gian Chờ Phiên Điều Trần

Quận phải gửi thông báo cho quý vị ít nhất 10 ngày trước
khi thực hiện bất kỳ quyết định nào thay đổi các khoản trợ
cấp hoặc dịch vụ của quý vị. Nếu quý vị yêu cầu một phiên
điều trần trước khi quyết định được thực hiện thì quý vị có thể
được "hưởng trợ cấp trong khi chờ" phiên điều trần. Như vậy
có nghĩa là các khoản trợ cấp của quý vị sẽ không thay đổi
cho đến quý vị nhận được quyết định của phiên điều trần.
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Quý vị PHẢI yêu cầu một phiên điều trần nếu không đồng
ý với bất kỳ thông báo mới nào mà quý vị nhận được

Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Một Phiên Điều
Trần Tiểu Bang
1. Điện thoại: Yêu cầu Phiên Điều Trần Tiểu Bang bằng
cách liên lạc với Sở Dịch Vụ Xã Hội CA
(800) 743-8525 hoặc (800) 952-5253
2. Điền thông tin vào mặt sau của Thông Báo Quyết Định
(NOA) hoặc gửi đơn yêu cầu đến:
CDSS, State Hearing Division
744 P Street M.S. 09-17-37
Sacramento, CA 95814

Cấm Kỳ Thị

Theo luật Tiểu Bang, các cơ quan trợ cấp xã hội không
được phép cấp trợ cấp, các quyền lợi hoặc dịch vụ cho quý
vị khác đi so với các khoản trợ cấp được cấp cho những
người khác vì
Chủng tộc, Màu da, Nguồn gốc Quốc gia (bao gồm
ngôn ngữ), Bản sắc Dân tộc, Tuổi, Tình trạng
Khuyết tật, Tôn giáo, Giới tính, Xu hướng Giới tính,
Đảng phái Chính trị, Tình trạng Hôn nhân, hoặc
Sống chung không hôn thú
Luật pháp liên bang cũng nghiêm cấm sự kỳ thị dựa trên
một vài, nhưng không phải tất cả, những điều nêu trên.
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Luật Liên Bang cũng cấm:
1. Trì hoãn hoặc từ chối giao một đứa trẻ để làm con nuôi
hoặc tạm nuôi dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc
quốc gia của cha mẹ nuôi hoặc tạm nuôi, hoặc đứa trẻ;
2. Từ chối không cho bất kỳ một cá nhân nào có
cơ hội được trở thành cha mẹ nuôi hoặc tạm nuôi dựa
trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc, quốc tịch của cá
nhân đó hay đứa trẻ có liên quan.

Ví Dụ về Sự Kỳ Thị

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Quận không cung cấp thông dịch viên miễn phí cho
quý vị.
Một cán sự thông báo cho một nhóm sắc tộc nào đó về
nhiều chương trình và dịch vụ hơn là cho người thuộc
nhóm sắc tộc khác.
Quý vị có tình trạng khuyết tật khiến cho khó đọc tài
liệu nhưng Quận không hỗ trợ quý vị có được băng
nghe hướng dẫn chương trình.
Một cán sự thay đổi cách cư xử với quý vị sau khi biết
về tôn giáo hay quan điểm chính trị của quý vị.
Quý vị không thể tới buổi hẹn vì toà nhà của quận
không có thang máy.
Quý vị không thể đẩy xe lăn vào

▪
▪
▪

phòng khám, phòng phỏng vấn hoặc phòng vệ sinh.
Đàn ông được giới thiệu về đào tạo nghề nghiệp cho
công việc có thu nhập cao hơn phụ nữ.
Quận không muốn quý vị được đào tạo bởi vì họ nói
quý vị "quá già".
Quý vị không được phép nhận nuôi một đứa bé bởi vì
quý vị và đứa bé khác sắc tộc.

Khiếu Nại về Sự Kỳ Thị

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã bị kỳ thị, quý vị có thể gửi đơn
khiếu nại riêng lẻ tới Quận, Tiểu bang và Chính phủ Liên bang.
Cơ quan chính phủ liên bang mà quý vị phải khiếu nại lên phụ
thuộc vào chương trình nào mà quý vị khiếu nại.
Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại sự kỳ thị với:
1. ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ
BỞI SỞ PHÚC LỢI QUẬN CỦA QUÝ VỊ: Điều phối
viên về Nhân quyền của Quận. Hãy hỏi văn phòng
quận của quý vị cho tên, địa chỉ và số điện thoại của
Điều phối viên về Nhân quyền của họ. Ông/bà sẽ điều
tra độc lập về khiếu nại của quý vị.
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2. Cục Nhân Quyền
Sở Dịch Vụ Xã Hội California
744 P Street, MS 8-16-70
Sacramento, CA 95814
(916) 654-2107
(866) 741-6241 (Số điện thoại miễn phí)
3. ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CALFRESH:
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Giám Đốc, Phòng Nhân quyền,
Room 326-W, Whitten Bldg.
1400 Independence Avenue, S.W.,
Washington, D.C. 20250-9410
(202) 720-6382 (giọng nói và TTY)
4. ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC:
Dịch vụ Y tế và Nhân sinh
Phòng Nhân quyền
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
		 (415) 437-8310 (giọng nói)
(415) 437-8311 (TDD)

Thời Hạn để Thực Thi
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Nếu quý vị bị kỳ thị, quý vị phải nộp khiếu nạn về sự kỳ thị
thực sự đã xảy ra trong vòng 180 ngày. Nếu sự kỳ thị cũng

ảnh hưởng đến mức độ phúc lợi và dịch vụ của quý vị, quý
vị cũng phải yêu cầu một phiên điều trần tiểu bang trong
vòng 90 ngày. Một cuộc điều tra sự kỳ thị không thể thay
đổi mức độ phúc lợi hoặc dịch vụ của quý vị... chỉ có một
phiên điều trần tiểu bang có thể làm điều đó.

Giới Hạn về Một Số Quyền

Mặc dù quý vị có quyền riêng tư và bảo mật, một số điều
luật cho phép các ngoại lệ giới hạn. Quý vị có thể yêu cầu
quận áp dụng luật.

Câu hỏi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cách yêu cầu một
phiên điều trần, hãy gọi Ban Yêu cầu và Hồi đáp Công
chúng: số miễn phí (Public Inquiry and Response Unit)
(800) 952-5253. Số điện thoại TDD miễn phí là (800) 9528349.

Các Chương Trình Được Đài Thọ trong
Cuốn Sổ Nhỏ Này

▪
▪
▪
▪

Chương Trình Trợ Cấp Nhận Con Nuôi (AAP)
Dịch Vụ Bảo Vệ Người Trưởng Thành
Chương Trình Cai Rượu và Ma Túy

Chương Trình Trợ Cấp Thực Phẩm California (CFAP)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Medi-Cal
CalWORKs
Chương Trình Giữ Trẻ của CalWORKs
Chương Trình/Dịch Vụ Chuyển Từ Trợ Cấp sang
Việc Làm của CalWORKS
Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Nhập Cư
(CAPI)
Dịch Vụ Phúc Lợi cho Trẻ Em
Denti-Cal
Khám Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị
Sớm (EPSDT)
CalFresh (Phiếu Thực Phẩm)
Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Tạm Nuôi
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia
Trợ Cấp Cho Thân Nhân Nhận Giám Hộ Trẻ Em
(Kin-GAP)
Sức Khỏe Tâm Thần
Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích cho Người Cao
Niên (MSSP)
Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (PCSP)
Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Tị Nạn
Các Dịch Vụ Xã Hội

STATE OF CALIFORNIA
(TIỂU BANG CALIFORNIA)
HEALTH AND HUMAN
SERVICES AGENCY
(CƠ QUAN DỊCH VỤ
Y TẾ VÀ NHÂN SINH)
DEPARTMENT OF
SOCIAL SERVICES
(SỞ DỊCH VỤ
XÃ HỘI)
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Cuốn sổ nhỏ này có tại Văn Phòng Phúc Lợi Quận tại
Địa Phương của quý vị và tại trang mạng www.cdss.
ca.gov với các ngôn ngữ sau đây:
• Tiếng Ả Rập
• Tiếng Nhật • Tiếng Nga
• Tiếng Armenian • T
 iếng Hàn
• Tiếng Tây Ban Nha
• Tiếng Campuchia Quốc
• Tiếng Tây Ban Nha
• Tiếng Trung Hoa • Tiếng Lào
Chữ In Lớn
• Tiếng Farsi
• Tiếng Mien • Tiếng Tagalog
• Tiếng Hmong
• Tiếng Bồ
• Tiếng Ukraina
Đào Nha
• Tiếng Việt
•T
 iếng Punjabi
Cũng có bản in khổ lớn, chữ nổi Braille, và Băng Thu Âm CD
PUB 13 (Vietnamese) (8/16)
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