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MESSAGE: 

Quý vị đã nhận trợ cấp tiền mặt vượt mức quy 
định.  Số trợ cấp vượt mức là $_______ trong 
khoảng thời gian từ (date) đến (date).  Quý 
vị bị trả quá mức do 

[ ] lỗi của quận/hạt 
[ ] lỗi của quý vị 
[ ] quý vị đã cố tình tìm cách nhận trợ cấp 

quá mức. Chúng tôi có thể truy tố tội 
hình sự cho quý vị hoặc cấm quý vị hưởng 
trợ cấp nếu cố tình vi phạm quy tắc.  

Lý do: 

 

 

Quận/hạt chưa thể thu lại số tiền bị trả quá 
mức bởi vì: 

[ ] Hiện mới là giữa quý. 
[ ] Chúng tôi đã giảm trợ cấp của quý vị từ 

trước để thu lại một khoản trợ cấp quá 
mức khác. 

Quý vị sẽ được gửi thông báo riêng trước khi 
chúng tôi bắt đầu thu lại khoản trợ cấp quá 
mức này. 

(Các) trang sau cho biết số trợ cấp tiền mặt 
mà đáng lẽ quý vị chỉ được hưởng trong mỗi 
tháng bị trả trợ cấp quá mức, và tổng số tiền 
quý vị phải trả lại. 

Nếu quý vị hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội hoặc 
SSI thì không cần dùng tiền đó để trả lại 
khoản trợ cấp quá mức này. 

CẢNH BÁO: Nếu quý vị nghĩ rằng mình không 
nhận trợ cấp quá mức thì có thể yêu cầu tổ 
chức phiên điều trần.  Ở mặt sau trang này có 
phần hướng dẫn cách xin phiên điều trần.  Nếu 
quý vị tiếp tục hưởng trợ cấp, Quận/Hạt có 
thể thu lại số tiền đã trả quá mức bằng cách 
giảm trợ cấp hàng tháng của quý vị.  Nếu quý 
vị ngưng hưởng trợ cấp trước khi hoàn trả đủ 
số tiền nhận quá mức, Quận/Hạt có thể thu lại 
số còn nợ bằng cách trích từ tiền hoàn thuế 
tiểu bang của quý vị hoặc bằng các biện pháp 
pháp lý khác.   

INSTRUCTIONS: Use to notify of an overpayment when grant adjustment may not 
yet begin.  Specify the amount owed and the reason for the overpayment. 
Attach the appropriate Continuation Page (NA 274 B, C, D, E or F) to show 
the overpayment computation.  
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