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Issue: U/O Payment 
 Title: Overpayment Adjustment 

Auto ID No.: Use Form No.   : NA 200 
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Reg Cite   : 44-352.4, 44-350.1 

MESSAGE: 

Simula ______, babaguhin ng County ang iyong tulong 
na pera mula $______ magiging $______. 

Narito kung bakit: 

Nabayaran ka ng sobrang $_____ mula (petsa) 
hanggang (petsa). Pinadalhan ka ng County ng 
paunawa tungkol sa sobrang bayad na ito noong 
(petsa), ngunit noong oras na iyon hindi namin 
sinimulang mangolekta dahil: 

[ ] Nasa kalagitnaan ng panahon. 

[ ] Binabawasan na namin ang iyong kaloob upang 
kolektahin ang ibang sobrang bayad. 

Ipinapakita sa susunod na pahina kung magkano ang 
kukuning halaga ng tulong na pera sa bawat buwan.  

Pakitingnan ang paunawang ipinadala namin sa iyo 
noong (petsa) (nakalakip), na nagpapakita kung 
magkano dapat na tulong na pera ang natanggap mo sa 
bawat buwan na sobra ang naging bayad sa iyo.   

Kinalkula ang bagong halaga ng iyong tulong na pera 
sa pahinang ito. 

Hindi mo kailangang gumamit ng anumang mga 
benepisyo ng Social Security o SSI na makukuha 
upang bayarang muli ang sobrang pagbabayad na ito. 

BABALA: Kung sa iyong palagay ay mali ang sobrang 
pagbabayad na ito, ito na ang huli mong pagkakataon 
upang humiling ng isang pagdinig.  Ipinapakita sa 
likod ng pahinang ito kung paano.  Kung mananatili 
kang may tulong, maaaring mangolekta ang County ng 
sobrang bayad sa pamamagitan ng pagpapababa ng 
iyong buwanang kaloob.  Kung aalis ka sa tulong 
bago bayarang muli ang sobrang bayad, maaaring 
kunin ng County mula sa iyong income tax refund ng 
estado ang dapat mong bayaran o gumawa ng iba pang 
legal na aksyon upang mangolekta.   

INSTRUCTIONS: Use to notify of a grant adjustment on a previously noticed overpayment.  
Specify when the overpayment took place and the total amount owed.  Attach the NA 275 to 
show the grant adjustment amount.  Attach a copy of the Notice of Action that was sent 
when the overpayment was first discovered.  
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