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MESSAGE: 

Починаючи з ______, округ змінить розмір вашої 

грошової допомоги з ______$ до ______$. 

Підстави для цього такі: 

Вам було переплачено $_____ у період із (date) по 

(date). Округ надіслав вам сповіщення про цю 

переплату (date), але на цей час ми не почали 

стягнення переплаченої суми, тому що: 

[ ] Це була середина періоду виплат. 

[ ] Ми вже скорочували вашу допомогу, щоб стягнути 

іншу переплату. 

На наступній сторінці зазначено суму, яка буде 

стягуватись із суми грошової допомоги щомісяця.  

Перегляньте сповіщення, яке ми вам надіслали (дата) 

(додається), де зазначено суму грошової допомоги, 

яку ви мали отримувати кожного місяця, у якому була 

переплата.  

Нову суму вашої грошової допомоги розраховано на 

цій сторінці. 

Щоб повернути переплачену суму, ви не можете 

скористатися пільгами, передбаченими соціальним 

страхуванням або соціальною допомогою. 

УВАГА! Якщо ви вважаєте, що переплату визначено 

неправильно, ви можете вимагати слухання.  

Докладніше про це див. на зворотній стороні цього 

аркуша. Якщо ви й надалі отримуватимете грошову 

допомогу, за розпорядженням Округу розмір 

щомісячної грошової допомоги може бути знижено з 

метою повернення переплачених коштів.  Якщо період 

виплати грошової допомоги завершено, а переплачену 

суму, яку ви отримали, досі не повернуто, за 

розпорядженням Округу виплата цієї переплаченої 

суми може здійснюватися шляхом стягнення в рамках 

сплати податку штату на дохід або в інший законний 

спосіб.  

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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