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Department of Social Services              Action         : Inform 

Issue: U/O Payment 
 Title: Notice of Overpayment 

Auto ID No.: Use Form No.   : NA 290 
Source     : Original Date  : 05-01-13 New 
Issued by  : ACL No. 13-80                 Revision Date  : 09-23-13 
Reg Cite   : 44-350.1, 44-352.4 

MESSAGE: 

 ، (تاریخ) تا (تاریخ)شما كمك ھزینھ نقدی زیادی دریافت كرده اید.     شما از 
بیشتر دریافت كرده اید.     ما در كار برگ بودجھ پیوست شده نشان می $

دھیم كھ چگونھ پرداخت بیش از حد صورت گرفتھ است.  

پرداخت اضافی بوده است
[  ]  خطای بخش 

[  ]  اشتباه شما 
[  ]  شما باعث پرداخت بیش از حد شده اید، زیرا شما 

در گزارش كردن چیزی كوتاھی كرده اید یا عمدا چیزی را بھ غلط گزارش كرده اید تا 
كمك ھزینھ بیشتری دریافت كنید.  شما بھ اتھام كیفری ارجاع داده خواھید شد، یا ممكن 

است اخطارجریمھ پیشنھاد شده برای نقض برنامھ را دریافت كنید.     

دلیل این كھ چرا بھ شما بیش از حد پرداخت شده است، در زیر آورده شده است:

بخش ھنوز باز پس گیری این پرداخت اضافی را آغاز نمی كند، زیرا

[  ] ھم اكنون میان دوره است.

[  ] ما كمك ھزینھ شما را كاھش می دھیم تا مبلغ اضافی باز پس گرفتھ شود.

شما قبل از این كھ باز پس گیری مبلع اضافی را آغاز كنیم، یك تخطار دریافت خواھید كرد.

صفحات بعدی نشان می دھد چھ مقدار كمك ھزینھ نقدی بھ صورت ماھیانھ باید دریافت می کرده 
اید و بیشتر بھ شما پرداخت شده است و مقدار كل مبلغی كھ بھ شما تعلق دارد.

 (مزایای امنیت اجتماعی) برای باز پرداخت این پرداخت اضافی استفاده كنید.SSIالزم نیست از 

  اگر كمك ھزینھ ھمچنان بھ اگر شما فكر می كنید كھ این پرداخت بیش از حد اشتباه است، یا تقصیر یا اشتباه (غیر عمد) شما نبوده است، تقاضای دادرسی كنید.ھشدار:  
شما تعلق بگیرد، بخش می تواند با كم كردن مقدار كمك ھزینھ ماھیانھ شما، مبلغ اضافی را بازپس بگیرد.     اگر كمك ھزینھ شما قبل از این كھ مبلغ اضافی بازپس گرفتھ 

شود، قطع شود، بخش ممكن است مبلغ بدھی را از مالیات بر درآمد دولتی شما باز پس بگیرد، و یا اقدامات قانونی دیگری برای باز پس گیری انجام دھد.
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INSTRUCTIONS: Use to notify of an overpayment when grant adjustment may not yet begin.  
Specify the amount owed, the dates, 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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