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MESSAGE: 
 
Khi còn đang hưởng trợ cấp, quý vị đã nhận 
một khoản trợ cấp vượt mức quy định.  Cho dù 
bây giờ quý vị đã ngưng hưởng trợ cấp tiền 
mặt nhưng vẫn có trách nhiệm trả lại số tiền 
đã hưởng quá mức. 
 
Trước khi ngưng hưởng trợ cấp quý vị đã bắt 
đầu trả lại nợ này.  Số tiền còn nợ là 
$______. 
 
Đã đến hạn trả lại số tiền còn nợ.  Quý vị 
phải trả nợ này hoặc phải cho Quận/Hạt xem kế 
hoạch của quý vị để trả trọn nợ trước ngày 
(date).  Nếu không thì Quận/Hạt có thể thu 
lại nợ bằng cách trích từ tiền hoàn thuế tiểu 
bang của quý vị hoặc bằng các biện pháp pháp 
lý khác.  
 
Nếu quý vị trả nợ bằng chi phiếu hay lệnh 
chuyển tiền, xin gửi đến hay đem nộp tại: 
 
 
Nếu quý vị trả nợ bằng tiền mặt, xin đích 
thân đến nộp tiền và nhớ yêu cầu biên lai có 
ghi số hiệu và tên của Quận/Hạt. 
 
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 đã không 
nhận trợ cấp quá mức thì đây là cơ hội cuối 
cùng để yêu cầu tổ chức phiên điều trần.  Ở 
mặt sau trang này có phần hướng dẫn cách xin 
phiên điều trần.  Nếu quý vị không hoàn trả 
số tiền bị trả quá mức, Quận/Hạt có thể truy 
thu nợ từ người khác thuộc gia hộ hưởng trợ 
cấp tiền mặt của quý vị. 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to demand repayment of the balance of an overpayment that 
was being recouped when the case went off aid.  Specify the balance owed, the 
deadline date for paying or submitting a plan for repayment, and the county 
address. 
 
This message replaces M44-352G dated 01-01-98. 
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