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MESSAGE: 

Nakakuha ka ng sobra-sobrang tulong na pera.  
Nabayaran ka ng sobra na may kabuuang 
$ mula (petsa) hanggang (petsa).  Ipapakita 
namin kung paano namin kinalkula ang sobrang 
pagbabayad sa nakalakip na worksheet ng badyet. 

Ang sobrang pagbabayad ay 
[ ] pagkakamali ng County 
[ ] pagkakamali mo 
[ ] ikaw ang nagdulot ng sobrang pagbabayad dahil 

hindi mo naiulat ang isang bagay, o sadya mong 
iniulat ang isang bagay nang mali upang 
makakuha ng higit pang tulong. Maaari kang i-
refer para sa mga kriminal na sagutin, o maaari 
kang kumuha ng paunawa ng ipinapanukalang multa 
sa Sadyang Paglabag sa Programa (Intentional 
Program Violation) para sa batas na ito.   

Narito kung bakit sumobra ang bayad: 

Hindi pa masisimulan ng County na kolektahin ang 
sobrang bayad na ito dahil: 

[ ] Nasa kalagitnaan ng panahon. 

[ ] Binababaan na namin ang iyong kaloob upang 
kumolekta ng ibang sobrang bayad. 

Makakakuha ka ng hiwalay na paunawa bago namin 
simulan ang pangongolekta sa sobrang bayad na ito. 

Ipinapakita sa (mga) susunod na pahina kung magkano 
dapat na tulong na pera ang mayroon ka sa bawat 
buwan na sobra ang naging bayad at ang kabuuang 
halaga na dapat mong bayaran. 

Hindi mo kailangang gumamit ng anumang mga 
benepisyo ng Social Security o SSI na makukuha 
upang bayarang muli ang sobrang bayad na ito. 
 
BABALA: Kung sa palagay mo ay mali ang sobrang pagbabayad na ito, o kung sa palagay mo ay 
hindi mo ito kasalanan o pagkakamali (hindi sadya), humiling ng isang pagdinig. Kung 
mananatili kang may tulong, maaaring mangolekta ang County ng sobrang bayad sa pamamagitan 
ng pagkaltas sa iyong buwanang kaloob. Kung aalis ka sa tulong bago bayarang muli ang 
sobrang bayad, maaaring kunin ng County mula sa iyong income tax refund ng estado ang 
dapat mong bayaran o gumawa ng iba pang legal na aksyon upang mangolekta. 
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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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