
CHỈ DÙNG CHO VĂN PHÒNG 

 KÊ KHAI THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH 
KHU VỰC DỊCH VỤ QUẬN – MẪU 998-B2

THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH 

DANH SÁCH THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH (Danh sách tất cả các hộ gia đình hiện đang cư trú tại địa chỉ dịch vụ, bất kể tình 

trạng thu nhập của họ. Thu nhập thụ động có thể bao gồm bất kỳ khoản tiền nào từ vợ/chồng/đối tác, SSI/SSD, trợ cấp phúc 
lợi, thất nghiệp, trợ cấp cho sinh viên, thu nhập cho thuê, tiền lãi, cổ tức, tiền mặt và/hoặc quà tặng.)

KÊ KHAI THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH (Tất cả các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải ký vào tờ khai này) 
Tôi, những người ký tên dưới đây, xác nhận chịu phạt nếu khai man theo luật của Bang California rằng thông tin trên là đúng và 
chính xác Tên viết hoa Quan hệ Chữ ký 

1. Chủ hộ 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

NGÀY VÀ THỜI GIAN NHẬN NGƯỜI NHẬN HOÀN THÀNH? 

Thông tin về Thu nhập Hộ gia đình 
Có hiệu lực từ 11.01.2019 

Số người trong hộ gia 
đình (Chọn một) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mỗi 
người 
bổ sung 

Tổng thu nhập tối 
đa của Hộ gia 
đình  

$25,520 $34,480 $43,440 $52,400 $61,360 $70,320 $79,280 $88,240 $8,960 

Thành viên Hộ gia đình hiện tại 
(Họ và tên) 

Quan hệ Tuổi Có việc làm? Thu nhập từ việc 
làm (hàng tháng) 

Thu nhập thụ 
động (hàng tháng) 

1. Chủ hộ $ $ 

2. $ $ 

3. $ $ 

4. $ $ 

5. $ $ 

6. $ $ 

7. $ $ 

8. $ $ 

Tổng thu nhập từ việc làm và thu nhập thụ động $ 
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