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MESSAGE:
Սկսած ______-ից՝ Վարչական շրջանը փոխում է Ձեր կանխիկ
դրամական օգնությունը $______-ից $______-ի:
Պատճառը՝
Դուք գերավճարվել եք $
(թվական)-ից մինչև
(թվական): Վարչական շրջանը Ձեզ այս գերավճարման մասին
ծանուցագիր էր ուղարկել (Թվական)-ին, բայց այդ ժամանակ մենք
չսկսեցինք գանձումը, որովհետև՝
[ ]

դա միջանկյալ ժամանակաշրջան էր.

[ ]

մենք արդեն նվազեցնում էինք Ձեր դրամական հատկացումը
գերավճարման տարբերությունը հետ գանձելու նպատակով:

Հաջորդ էջը ցույց է տալիս, թե որքան է վերցվելու յուրաքանչյուր
ամսվա կանխիկ դրամական օգնության գումարից:
Տե՛ս ծանուցագիրը, որը Ձեզ էինք ուղարկել (թվական)-ին (կցված
է), որը ցույց է տալիս, թե որքան կանխիկ դրամական օգնություն
պետք է ունենայիք յուրաքանչյուր ամսում, որի ընթացքում
գերավճարվել եք:
Ձեր կանխիկ դրամական օգնության նոր գումարը հաշվարկված է
այս էջում:
Ձեզնից չի պահանջվում այս գերավճարումը փոխհատուցելու
համար օգտագործել Ձեր ստացած սոցիալական
ապահովագրության նպաստները կամ SSI նպաստները:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Եթե կարծում եք, որ այս գերավճարումը սխալ է,
սա լսում պահանջելու Ձեր վերջին հնարավորությունն է: Կարգը
նկարագրված է այս էջի դարձերեսին: Եթե շարունակում եք
օգնություն ստանալ, Վարչական շրջանը կարող է գերավճարված
գումարը գանձել՝ նվազեցնելով Ձեր ամսական դրամական
հատկացումը: Եթե օգնության ծրագրից դուրս եք գալիս նախքան
գերավճարված գումարի հետգանձումը, Վարչական շրջանը կարող
է պարտքը վերցնել Ձեր պետական եկամտահարկի
վերադարձումից կամ գումարի գանձման համար դիմել այլ
իրավական գործողության:
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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