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MESSAGE: 

Kể từ ngày _______, Quận/Hạt sẽ thay đổi số 
trợ cấp tiền mặt của quý vị từ $____ thành 
$_____. 

Lý do:  

Quý vị đã nhận trợ cấp vượt mức quy định 
$_______ trong khoảng thời gian từ (date) đến 
(date). Quận/Hạt đã gửi thư cho quý vị vào 
ngày (date) để thông báo về việc trả trợ cấp 
quá mức này, nhưng chưa bắt đầu thu lại tiền 
bởi vì: 

[ ] Hồi đó 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. 

Trang sau cho biết số tiền được trừ trong 
khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng của quý vị 
sẽ là bao nhiêu.   

Xin xem thông báo được gửi cho quý vị vào 
ngày (date) (được đính kèm) để biết mức trợ 
cấp tiền mặt mà đáng lẽ quý vị chỉ được hưởng 
trong từng tháng nhận trợ cấp quá mức.   

Mức trợ cấp tiền mặt mới của quý vị được tính 
ra ở trang sau. 

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 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 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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