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MESSAGE: 
 
Trong thời gian quý vị hưởng trợ cấp, quý vị đã được 
trả dư trợ cấp.  Mặc dù quý vị đã ngừng nhận trợ cấp 
tiền mặt, quý vị vẫn nợ chúng tôi khoản tiền trả dư 
này. 
 
Trước khi trợ cấp tiền mặt của quý vị chấm dứt, quý vị 
đã đang trả lại số tiền quý vị nợ chúng tôi.  Số tiền quý 
vị vẫn còn nợ hiện giờ là $ _____. 
 
Đã đến lúc quý vị phải trả khoản nợ này cho chúng 
tôi.  Quý vị phải trả lại số tiền này hoặc cho Quận biết 
kế hoạch trả lại số tiền này của quý vị không muộn 
hơn (ngày).  Nếu quý vị không làm vậy, Quận có thể 
sẽ khấu lưu khoản nợ này từ tiền hoàn thuế thu nhập 
tiểu bang của quý vị hoặc áp dụng các biện pháp 
pháp lý khác để thu nợ.  
 
Nếu quý vị trả nợ bằng ngân phiếu hay phiếu chuyển 
tiền (money order), vui lòng gửi hoặc mang ngân 
phiếu/phiếu chuyển tiền đến: 
 
 
Nếu quý vị trả bằng tiền mặt, vui lòng mang tiền đến 
văn phòng để trả và nhớ yêu cầu biên lai được đánh 
số với tên của Quận trên đó. 
 
Quý vị không phải sử dụng bất cứ trợ cấp an sinh xã 
hội hoặc SSI nào mà quý vị có để trả khoản nợ này. 
 
CẢNH BÁO: Nếu quý vị nghĩ rằng số tiền trả dư này 
là sai, thì đây là cơ hội cuối cùng để quý vị yêu cầu 
điều trần.  Mặt sau thư này hướng dẫn cách thực hiện 
điều đó.  Nếu quý vị không trả lại số tiền trả dư này, 
Quận có thể cố gắng thu số tiền này từ một trong 
những thành viên gia đình đang có 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. 
 
 


