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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: 

إلى  (التاريخ)من           $لقد حصلت على أآثر مما تستحق من اإلعانة النقدية. حيث بلغ اإلجمالي 
  . آما أننا نوضح آيفية حساب الزيادة في ورقة الميزانية المرفقة.(التاريخ)

  لقد آانت الزيادة
  [ ] خطأ من المقاطعة

  [ ] خطأ منك
غير  يءشما أو قد أبلغت عن  يءشإما قد فشلت في اإلبالغ عن  في ذلك نظًرا ألنك [ ] لقد تسببت

صحيح عن عمد لمحاولة الحصول على أآثر ما تستحق من اإلعانة. وحينها قد يتم اتهامك بارتكاب 
  تصرف.الجريمة أو قد تحصل على إشعار بعقوبة انتهاك برنامج مقترح عن عمد بسبب هذا 

  تقاضيك الزيادة: إليك بيان بأسباب

  ال يمكن للمقاطعة البدء في تجميع هذه الزيادة اآلن نظًرا ألن:

  هذه هي نصف الفترة.  [ ]

  ألننا نقوم بالفعل بخفض منحتك لتجميع زيادة مختلفة.  [ ]

  منفصل قبل بدء تجميع هذه الزيادة. خطارإستحصل على 

نقدية التي يتعين عليك الحصول عليها في آل التالية مقدار اإلعانة ال )الصفحاتالصفحة (وتوضح 
  شهر آنت تحصل فيه على زيادة وآذلك إجمالي المبلغ المستحق عليك.

دخل الضمان التكميلي أو ضمان اجتماعي قد حصلت عليه لرد هذه  إعاناتال يلزمك استخدام أي 
  الزيادة.

في حال استمرار  اع.في حال اعتقادك أن هذه الزيادة خاطئة، أو في حال اعتقادك أنها لم تكن ناتجة عن خطأ منك أو تقصير (ليس عن عمد)، اطلب عقد جلسة استمتحذير: 
انة قبل رد الزيادة، فستحصل المقاطعة على ما هو تلقيك لإلعانة، فإنه يمكن للمقاطعة تجميع الزيادة من خالل خفض المنحة الشهرية الخاصة بك. وفي حال توقفك عن تلقي اإلع

  مستحق عليك من رد الضريبة على الدخل الخاص بالوالية أو اتخاذ إجراء قانوني آخر.

ARABIC



  M44 -350ISAR: وثيقة رسالة اإلخطار باإلجراءاترقم 

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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