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California’s Protection & Advocacy System
Toll-Free (800) 776-5746
Mga Sobrang Pagbabayad ng SSI
Marso 2012, Pub #5421.08 - Tagalog
Ang fact sheet na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sobrang pagbabayad ng Supplemental Security Income (SSI): kung ano ang mga ito, kung ano ang maaaring maging sanhi ng mga ito, sino ang responsable para sa kanila, at kung ano ang iyong mga opsyon kung mayroon kang sobrang pagbabayad ng SSI. Ang fact sheet na ito ay hindi tumutukoy sa mga sobrang pagbabayad ng iba pang mga uri ng mga benepisyo sa Social Security, tulad ng Social Security Disability Insurance (SSDI). 
1.	Ano ang Isang Sobrang Pagbabayad ng SSI?
Ang sobrang pagbabayad ng SSI ay isang SSI pagbabayad na ginawa sa iyo ng Social Security Administration ("SSA") na higit pa sa halaga na sinasabi ng SSA na due sa iyo. 20 C.F.R. Section  416.525(a); 20 C.F.R. Section  416.537(a) Ang halaga ng sobrang pagbabayad ay ang pagkakaiba sa pagitan ng natanggap mo at ang halaga ng sinasabi ng SSA na dapat mong matanggap. 20 C.F.R Section  416.538(a) 
2.	Ano ang Maaari kong Gawin kung Sinasabi ng SSA na Ako ay May Sobrang Pagbabayad at sa Palagay Ko ay Mali Sila?
Kung sinasabi ng SSA na mayroon kang sobrang pagbabayad, mayroon kang karapatang umapela. Tingnan ang mga tanong 10, 12, at 18 sa ibaba. Bilang kahalili, mayroon ka ring karapatang humiling ng waiver ng sobrang pagbabayad. Tingnan ang mga tanong 13-18 sa ibaba.
3.	Ano ang Maaaring Maging sanhi ng isang Sobrang Pagbabayad?
Maraming paraan na nangyayari ang mga sobrang pagbabayad. Minsan ang mga sobrang pagbabayad ay nangyayari dahil mayroon isang nabigo na mag-ulat ng impormasyon na kinakailangang i-ulat nila sa SSA. Minsan ginagawa ng mga tao ang ulat na kinakailangang gawin nila, ngunit ang SSA ay nabigo na gumawa ng pagsasaayos sa pagbabayad ng SSI. Tingnan ang mga tanong 4 at 5 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-uulat.
4.	Anong Pag-uulat ang Dapat Kong Gawin Upang Bawasan ang Posibilidad ng isang Sobrang Pagbabayad?
Kinakailangan mong iulat ang ilang mga pangyayari na maaaring makaapekto sa halaga ng iyong SSI check, o iyong pagiging karapat-dapat para sa SSI, sa loob ng 10 araw pagkatapos mangyari ang pagbabago sa buwan. 20 C.F.R. Section  416.708; 20 C.F R. Section  416.714 Inaabot ng isang buwan ang SSA mula sa petsa ng iyong ulat upang kunin ang anumang impormasyon na iyong ibinigay sa account at ayusin ang iyong tseke. Halimbawa, ang isang pagbabago sa Enero, na iyong iniulat sa ika-10 ng Pebrero, ay dapat na maipakita sa iyong Marso na tseke. Kung hindi nakukuha ng SSA ang impormasyon sa oras, hindi nito maaayos ang iyong tseke, at maaari itong mauwi sa sobrang pagbabayad.
Kinakailangan mong i-ulat ang sumusunod na impormasyon: 20 C.F.R. Section  416.708 

- Kinita at hindi kinita na income;
- Pagbabago sa kinita at hindi kinita na income;
- Pagbabago sa iyong sitwasyon ng pamumuhay, tulad ng paglipat ng tirahan o pagbabago sa komposisyon ng iyong sambahayan;
- Diborsiyo, kasal o paghihiwalay;
- Pagpapabuti sa iyong kalusugan;
- Pagiging karapat-dapat para sa iba pang mga benepisyo;
- Pagiging isang fleeing felon, lumalabag sa parol o probasyon; at
- Pagpasok sa isang pisikal o mental na pasilidad sa kalusugan na wala kang tahanan na babalikan sa o tingin ng iyong doktor na mamamalagi ka doon sa higit na 90 araw. 
Ang pagkabigong mag-ulat ng mga kaganapan ay nangangahulugang ang halaga ng benepisyo ng SSI ay ibabatay sa nawawala o maling impormasyon. Kung sinabi mo sa SSA tungkol sa mga pagbabago at sinasabi pa rin ng SSA na overpaid ka, tingnan ang mga tanong 13-18 sa ibaba tungkol sa paghiling ng isang Waiver. 
5.	Bakit China-charge ako ng SSA ng Sobrang Pagbabayad Kahit Na Nag-ulat Ako ng Pagbabago sa Tamang Oras?
Sa kasamaang palad, kung minsan, ang mga tao ay nag-uulat ng mga pagbabago sa SSA tulad ng ipinaliwanag sa tanong 4, ngunit hindi ito nabago ng SSA. Halimbawa, ilan sa mga tao ay patuloy na tumatanggap ng isang full check ng SSI pagkatapos nilang bumalik sa trabaho, kahit na sila ay due sa pinababang halaga, o sila ay hindi karapat-dapat para sa SSI. Kadalasan hindi nila nalalaman na overpaid na sila hanggang sa makatanggap sila ng abiso mula sa SSA makalipas ang mga buwan o kahit taon. Sa sitwasyong ito, ang tao ay talagang overpaid, subalit sa hindi nila kasalanan. Isang waiver ang maaaring pinakamahusay na opsyon sa sitwasyong ito. Tingnan ang mga tanong 13-18 sa ibaba.
6.	Sino ang Maaaring Responsable na Magbayad ng Sobrang Pagbabayad?
Ang mga sumusunod na tao ay maaaring maging responsable na bayaran ang sobrang pagbabayad: 20 C.F.R. Section 416.570; POMS SI 02201.020 B.1 
- Ikaw, ang taong tumatanggap ng SSI;
- Ang iyong Kinatawan na Tagapagbayad (Rep. Payee). Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang tanong 7 sa ibaba;
- Sa ilang mga pangyayari, ang iyong sponsor, kung ikaw ay isang dayuhan na tumatanggap ng SSI 42 U.S.C. Section  1382j(e); POMS SI 02201.005.F;
- Ang iyong asawa kung sa panahon ng sobrang pagbabayad kayo ay magkasama at hindi maaaring mabawi ng SSA mula sa iyo 42 U.S.C. Section  1383(b); POMS SI 02201.005.F; o
- Ang iyong ari-arian at / o ng iyong Rep. Tagapagbayad, asawa o isponsor. 20 C.F.R. Section  416.537(a); POMS SI 02201.005.F
7.	Kailan Maaari ang Aking Rep. Tagapagbayad ay Personal na Mananagot para sa isang Sobrang Pagbabayad?
Kung ang sobrang pagbabayad na halaga ay ginamit ng mali ng iyong Rep. Ang Tagapagbayad, ay personal na mananagot. POMS SI 02201.005.G.2.c, d Kung ang mga pondo ay hindi ginamit para sa iyong suporta o maintenance, ang Rep. ang Ang tagapagbayad ang tanging may pananagutan para sa sobrang pagbabayad, alam man niya o hindi ang tungkol sa sobrang pagbabayad; POMS SI 02201.005.G.2.b
Kung ang mga pagbabayad sa SSI ay ginamit para sa iyong suporta at maintenance at alam ng iyong tagapagbayad o dapat na alam ang sobrang pagbabayad, ikaw at ang iyong Rep. Ang tagapagbayad ay kapwa may pananagutan sa sobrang pagbabayad. POMS SI 02201.005.G.2. Gayunpaman, kung ginamit ang mga pagbabayad sa SSI para sa iyong suporta at maintenance, at hindi alam ng iyong tagapagbayad ang tungkol sa mga katotohanan ng sobrang pagbabayad, ikaw ang may pananagutan sa sobrang pagbabayad. POMS SI 02201.005.G.2.a 
8.	Ano ang Dapat na Nilalaman ng Abiso ng Sobrang Pagbabayad?
May karapatan kang makatanggap ng isang nakasulat na abiso kung sa palagay ng SSA mayroon kang sobrang pagbabayad. Dapat na isama ng abiso ang sumusunod na impormasyon: 20 C.F.R. Section  416.558; POMS SI 02201.025
	Bakit mayroong sobrang pagbabayad;
	Ang halaga ng sobrang pagbabayad;
	Ang (mga) buwan kung saan naganap ang sobrang pagbabayad;
	Isang listahan na nagbabalangkas kung magkano ang binayaran at kung ano ang dapat na bayaran;
	Ang rate ng pag-adjust sa iyong tseke sa SSI kung hindi ka nagbabayad nang buo at patuloy na tumatanggap ng SSI 
(karaniwan ay 10%);
	Ang iyong karapatang humiling ng waiver at/o muling pagsasaalang-alang (apela) (tingnan ang tanong 8 sa ibaba)
	Paano humiling ng waiver at/o muling pagsasaalang-alang (apela)
	Isang abiso ay ipapadala rin sa iyong kinatawan na tagapagbayad at/o isang legal na kinatawan.

Kung isang sulat o isang tao mula sa SSA ay nagsasabi sa iyo na mayroon kang sobrang pagbabayad, ngunit hindi mo natanggap ang aktwal na abiso ng sobrang pagbabayad, humling sa SSA na padalhan ka ng isa.
9.	Ano ang Mangyayari sa Aking SSI Kung Mayroon Akong Sobrang Pagbabayad?
Hihilingin sa iyo ng SSA na bayaran ang buong halaga ng sobrang pagbabayad sa loob ng 30 araw. Kapag hindi mo ginawa ito, at karapat-dapat ka pa rin sa SSI, babawasan ng SSA ng 10% ang iyong total monthly countable na kita o ang iyong buong buwanang kita. 20 C.F.R. Section  416.570; 20 C.F.R Section  416.571 Sisimulan ng SSA ang pagkuha ng pera 60 araw pagkatapos matanggap mo ang abiso ng sobrang pagbabayad. Maaari kang makipag-ayos ng ibang rate ng bayad sa anumang oras. Halimbawa, maaari mong hilingin sa SSA kung maaari kang magbayad ng $20 bawat buwan kung iyon lang ang iyong makakaya. Gayunpaman, kung sa Palagay ng Social Security na may pandaraya, hindi sila sasang-ayon sa pinababang pagbabayad. 20 C.F.R. Section  416.571
10.	Maaari ba akong mag-apela sa Sobrang Pagbabayad at Itigil ang Mga Pagbawas na Nangyayari?
Oo, puwede. Upang patuloy na makuha ang iyong SSI nang walang anumang mga pagbabago, dapat mong ipadala ang iyong apela sa loob ng 10 araw pagkatapos matanggap ang abiso ng sobrang pagbabayad. 20 C.F.R. Section  416.1336(b) Isasaayos ng SSA na iyong "matatanggap" ang abiso nang hindi lalampas sa limang araw pagkatapos ng petsa ng abiso. Halimbawa, kung ang iyong abiso ay may petsang Enero ika-1, ipapalagay ng SSA na matatanggap mo ito sa Enero 5th. Ang iyong apela ay dapat na isumite sa ika-15 ng Enero. Kung mag-apela ka sa loob ng 10 araw, hindi babawasan ng SSA ang iyong halaga ng benepisyo hanggang sa makagawa ng desisyon. Kung hindi ka mag-apela sa loob ng 10 araw, maaari ka pa ring humiling ng isang apela sa loob ng 60 araw mula sa pagtanggap ng abiso ng sobrang pagbabayad. 20 C.F.R. Section  416.1409 Ngunit ang halaga ng iyong SSI ay mababawasan sa panahon ng apela. Tingnan ang mga tanong 12 at 18 para sa impormasyon tungkol sa pag-file ng isang Apela. Para sa impormasyon tungkol sa mga hakbang upang mag-apela, tingnan ang Mga Lathala sa Apela ng SSA, na matatagpuan sa: http://www.socialsecurity.gov/pubs/10041.html.
11.	Ano ang Magagawa Ko Upang Maiwasan na muling bayaran ang SSA para sa isang Sobrang Pagbabayad?
May limang magkakaibang paraan upang subukang iwasan ang pagbabayad ng SSA: Humiling ng muling pagsasaalang-alang (Apela), Waiver ng sobrang pagbabayad (Waiver), Pag-apela at Waiver (magkasama), Nakompromiso sa Pagbabayad, at Pagkalugi. Ang bawat isa sa mga opsyon na ito ay ipinaliwanag sa ibaba.
12.	Kailan Magiging Makatuwiran sa Akin na UMAPELA? 
Mag-file ng apela kung: 20 C.F.R. Section  416.1408
	Sinasabi ng abiso ng sobrang pagbabayad na mali ang iyong kita
	Sinasabi ng abiso ng sobrang pagbabayad na mali ang iyong halaga ng benepisyo
	Hindi ka naniniwala na ganoon ang utang mo sa sinasabi ng SSA na utang mo;
	Naniniwala ka na ikaw ay hindi overpaid, o 
	Hindi ka mananagot para sa muling-pagbabayad (hal., kung ikaw ang kinatawan na tagapagbayad, asawa, atbp). POMS SI 02201.005

Inirerekomenda namin na humiling ka ng muling pagsasaalang-alang sa pamamagitan ng "impormal na kumperensya" upang makausap mo ang isa mula sa SSA upang matulungan ka sa kaso mo. 20 C.F.R. Section  416.1413 Kung hindi mo maintindihan kung bakit sinasabi ng SSA na sobra ang bayad mo, ipapaliwanag ito sa iyo ng tao sa SSA. 
Kung napalampas mo ang 60-araw na deadline upang mag-apela, maaari ka pa ring mag-apela kung mayroon kang "magandang dahilan.” 20 C.F.R. Section  416.1411
13.	Ano ang isang WAIVER, at Kailan Magiging Makatuwiran sa Akin na Mag-file ng WAIVER?
Ang waiver ay isang pagkilala na mayroon ka talagang sobrang pagbabayad, at hiniling mo na huwag magbayad. Hindi mo na kailangang bayaran ang sobrang pagbabayad kung ipinagkaloob ng SSA ang iyong kahilingan sa waiver. 20 C.F.R. Section  416.551 Kung tinanggihan ng SSA ang iyong kahilingan sa waiver, maaari mong iapela ang pagtanggi na iyon. 20 C.F.R. Section  416.557
Humiling ng isang waiver ng sobrang pagbabayad LAMANG kung sumasang-ayon ka na mayroon kang sobrang pagbabayad o natalo ka sa apela na hinahamon ang pagkakaroon ng sobrang pagbabayad. Ang pag-file ng waiver ay maaaring mangahulugan na inaamin mo na may nangyaring sobrang pagbabayad. 
Kapag humihiling ng waiver, dapat mong ipakita na ang sobrang pagbabayad ay hindi mo kasalanan at naangkop ang isa sa mga sumusunod: 20 C.F.R. Section  416.550
	Ito ay magiging mahirap bayaran sa pinansyal na kalagayan (kailangan mo ang pera upang matugunan ang iyong mga karaniwang gastos sa pamumuhay). Maging handa na magpasa ng mga bill upang ipakita na nakokonsumo ng iyong buwanang mga bill ang lahat ng iyong kita; 42 U.S.C. Section  1383(b); 20 C.F.R. Section  416.553 
	Kung nakakatanggap ka pa rin ng SSI, matatalo ng muling-pagbabayad ang dahilan kung bakit itinatag ang SSI. Totoo ito kung ang iyong kinikita ay hindi lalampas sa pinakamataas na limitasyon ng benepisyo ng SSI/SSP kasama ang $85; Id.
	Ang muling pagbabayad ay magiging "laban sa katarungan at mabuting budhi" halimbawa, kapag umasa ka sa iyong pagbabayad ng SSI, na natagpuang hindi tama, at ibinigay ang mahalagang karapatan o pinalala ang iyong posisyon; 42 U.S.C. Section  1383(b); 20 C.F.R. Section  416.554 
	Nagkaroon ka ng sobrang resource ng $50 o mas mababa, kabilang ang deemed resources, at ito ang nag-iisang dahilan ng sobrang pagbabayad. Ang iyong waiver na kahilingan ay maaprubahan maliban kung sadya mong nabigo na i-ulat ang iyong mga resources o ang halaga ng iyong resources ng nasa oras o tumpak; 20 C.F.R. Section  416.556; POMS SI 02260.025.C.2; SI 02260.035 o
	Ang halaga ng sobrang pagbabayad $1000.01 o mas mababa. 20 C.F.R. Section  416.555; POMS SI 02260.030  Maaari itong magamit para sa bawat indibidwal na panahon ng sobrang pagbabayad. Iyon ay, ang magkakahiwalay na mga panahon ng sobrang pagbabayad ay hindi pinagsama upang malaman kung ang sobrang pagbabayad ay mas mababa sa $1000.01. 


Maaari kang humiling ng waiver para sa anumang bahagi ng sobrang pagbabayad. Halimbawa, hindi ka nag-ulat ng pagbabago sa loob ng unang 10 araw ng sumunod na buwan ngunit ginawa ito bago ang katapusan ng buwan. Maaari kang humiling ng isang waiver ng lahat ng sobrang pagbabayad maliban sa sobrang pagbabayad ng unang buwan. 20 C.F.R. Section  416.551
Makakakuha ka ng Kahilingan para sa Waiver Form sa pamamagitan ng pagpunta sa opisina ng SSA, pagtawag sa SSA at paghiling sa kanila na padalhan ka sa mail, o mula sa website ng SSA sa: http://www.ssa.gov/online/ssa-632.pdf. 
14.	Ano ang Limitasyon ng Oras sa Paghiling ng Waiver?
Walang limitasyon sa oras sa paghiling ng waiver. Maaari kang humingi ng waiver anumang oras Maaari ka pa ring humingi ng waiver pagkatapos mong bayaran ang sobrang pagbabayad. POMS SI 02260.001.A.3 Matapos kang mag-file ng kahilingan para sa waiver, susuriin ng SSA ang iyong kahilingan at alinman sa gagawa ng pabor na desisyon o magdaos ng isang personal na kumperensya sa iyo kung hindi ito makagawa ng isang pabor na desisyon. 20 C.F.R Section  416.557 Maaari ka ring mag-apela ng pagtanggi ng isang waiver.
15.	Kung Mag-file ako ng Waiver, Paano Magpapasya ang SSA kung ako man ay Walang Kasalanan?
Isasaalang-alang ng SSA kung ikaw man ay "walang kasalanan" sa pamamagitan ng pagtingin kung ikaw ay: 20 C.F.R. Section  416.552
	Nauunawaan ang obligasyon na ibalik ang mga pagbabayad na hindi mo dapat natanggap;
	Nauunawaan na mayroon kang sobrang pagbabayad sa oras na naganap ito;
	Naiintindihan ang mga kinakailangan ng SSA sa pag-uulat. Titingnan ng SSA ang iyong kakayahan sa pagbabasa, antas ng edukasyon, kung Ingles ang iyong pangalawang wika, o kung ikaw ay may kapansanan na nagpapahirap sa pag-unawa ng mga bagay;
	Sumasang-ayon na iulat ang mga pangyayari na nakakaapekto sa halaga ng iyong benepisyo o pagiging karapat-dapat;
	Alam ang mga pangyayari na dapat na naiulat;
	Sinubukan na sumunod sa mga kinakailangang pag-uulat;
	Sumunod sa mga kinakailangang pag-uulat; 
	May kakayahan at pagkakataon na sumunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat;
	Nakatanggap ng mali o nakaliligaw na impormasyon mula sa isang opisyal na resource tulad ng isang empleyado ng SSA, publikasyon atbp; at
	Alam mo na kailangang i-ulat ang isang kaganapan ngunit naniniwala na wala itong gaanong halaga at walang anumang epekto sa iyong halaga ng benepisyo o pagiging karapat-dapat.

TANDAAN: Kung hindi mapatumayan ng SSA at hindi mai-dokumento ang sanhi ng sobrang pagbabayad, o hindi makapagbigay sa iyo ng ganap na paliwanag sa mga katotohanan tungkol sa sobrang pagbabayad, dapat kang ituring na walang kasalanan. POMS SI 02260.015.B.1.b
16.	Sa ilalim ng Anong Pangyayari Maaaring tanggihan ng SSA ang isang Kahilingan para sa Waiver Dahil Napagpasyahang Ako ang may Kasalanan?
Maaari kang mapatunayang "may sala" na may kaugnayan sa sobrang pagbabayad kapag ang isang maling pagbabayad ay nagresulta mula sa isa sa mga sumusunod: Id.
	Hindi mo ibinigay ang impormasyon sa SSA na dapat mong ibinigay. Halimbawa, hindi mo iniulat ang impormasyong nakalista sa itaas sa tanong 4;
	Alam mong nagbigay ka sa SSA ng maling impormasyon;
	Nakatanggap ka at nag-encash ng mga duplicate na tseke;
	Nagkaroon ka ng mga katulad na sobrang pagbabayad sa nakalipas na; o
	Nakatanggap ka ng conditional payment at hindi sumunod. Ang conditional payments ay ginawa ng SSA kapag pumirma ka ng isang nakasulat na kasunduan sa at nauunawaan ang mga kahihinatnan (halimbawa, bayaran-muli ang SSA) kung hindi natugunan ang ilang mga kundisyon. 

- HALIMBAWA: Sa ika-1 ng Enero, isang recipient ng SSI ang sumang-ayon sa kasulatan na gumastos ng resources ng $2,000 sa ika-31 ng Marso at ipinapayo na kung hindi niya gagawin ito sa ika-31 ng Marso, kailangang bayaran niya ang kanyang tseke ng SSI mula ika- 1 ng Enero hanggang ika-31 ng Marso. Kung hindi siya gumastos ng Marso 31st, magkakaroon siya ng sobrang pagbabayad at masusumpungan na may kasalanan.
Hindi maaaring singilin ang kasalanan o nalalamang iba pang kasalanan sa taong humihingi ng waiver. Halimbawa, sa kaso ng isang bata na tumatanggap ng SSI, ang kabiguan ng kanyang magulang na mag-ulat ng isang kaganapan na maaaring makaapekto sa halaga ng benepisyo ng SSI ng bata o pagiging karapat-dapat ay hindi maaaring ipataw sa bata. Ang bata ay walang kasalanan. Hindi ito nangangahulugan na ang magulang, bilang kinatawan ng tagapagbayad, ay walang kasalanan at hindi mananagot para sa pagbabayad. SI 02260.010.B.3 
17.	Kung Mag-file ako ng Waiver, Paano ba Magpapasiya ang SSA Kung Magiging Pahirap para sa Akin na Magbayad ng Sobrang Pagbabayad?
Kung nakakakuha ka ng SSI, awtomatikong isasaalang-alang na ng SSA na ito ay isang pahirap para sa iyo na bayaran ang sobrang pagbabayad. Kung hindi ka na nakakakuha ng SSI, kailangan mong ipakita na hindi mo kayang bayaran ang sobrang pagbabayad, batay sa iyong kita at gastos. Inirerekomenda namin na ilakip mo ang form ng Kahilingan para sa Waiver, lahat ng mga dokumento na sa tingin mo ay susuporta sa iyong posisyon (halimbawa, mga bill, mga bank statement, mga sulat mula sa SSA). Hindi mo kailangang ilakip ang mga ito o kumpletuhin ang ilang mga katanungan tungkol sa iyong kita at gastos kung nakakatanggap ka pa rin ng SSI, dahil ipinapalagay na ang iyong kahirapan. 20 C.F.R. Section  416.553
Kung ikaw ay tinanggihan ng waiver dahil sinabi ng SSA na hindi mahirap sa iyo na bayaran ang sobrang pagbabayad at mayroong pagbabago sa mga sitwasyon mo (ang iyong sitwasyon sa pananalapi ay lumala) maipapakita mo na mahirap sa iyo na bayaran ang sobrang pagbabayad. 
18.	Sa ilalim ng Anu-ano ang mga Pangyayari Magiging Makatuwiran para sa Akin na Mag-file ng APELA AT WAIVER (PAREHO)?
Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, mag-apela sa loob ng 60 araw at humiling ng waiver. Dapat unang iproseso ng SSA ang apela. SSA Emergency Message EM-10092, epektibong petsa 12/22/2010
19.	Ano ang isang COMPROMISED PAYMENT?
Maaari kang mag-alok na bayaran ang SSA ng isang mas mababang halaga kaysa sa kabuuang utang bilang buong kabayaran. 20 C.F.R. Section  416.571 Ang mga kadahilanan na isasaalang-alang ng SSA ay kasama ang:
	Ang iyong kakayahang bayaran ang buong utang;
	Ang posibilidad ng pag-adjust ngayon o sa hinaharap;
	Ang halaga ng iyong alok kumpara sa kung ano ang iyong utang;
	Iba pang nakompromiso na mga settlement na mayroon ka at ang mga pangyayari na nakapalibot sa mga iyon; at
	Ang gastos ng SSA sa pagdadala sa iyo sa hukuman upang mabawi ang sobrang pagbabayad

20.	Maaari ba akong Mag-file ng BANKRUPTCY upang mag-discharge ang SSI NG Sobrang Pagbabayad?
Oo. Maaari mong i-petisyon sa hukuman ng pagkabangkarote upang isama ang sobrang pagbabayad ng SSI bilang isang unsecured debt na maaaring ma-discharged. POMS SI 02220.040  Kung gusto mong gawin ang paraang ito, dapat kang kumunsulta sa isang tao na dalubhasa sa batas ng bankruptcy. 
21.	Paano Ko Maiiwasan ang Sobrang Pagbabayad sa Hinaharap?
Iulat ang lahat ng mga pagbabago sa iyong buhay na maaaring makaapekto sa halaga ng mga benepisyo ng Social Security na iyong natanggap o ang iyong pagiging karapat-dapat. Pinakamainam na mag-ulat ng mga pagbabago sa SSA sa pamamagitan ng pagsulat at magtabi ng kopya ng kung ano ang iyong ipinadala o inihatid. Sa iyong kopya isulat kapag pinadala mo ito sa koreo. Kung nag-ulat ka sa telepono, isulat ang petsa, oras, numero ng telepono na iyong tinawagan at ang pangalan ng taong nakausap mo. 
Huwag mong gastusin ang pera na natanggap mo mula sa SSA kung pinaghihinalaan mo na hindi mo dapat ito natanggap. Iulat ito sa SSA. Kung ang SSA ay tumangging magbigay sa iyo ng nakasulat na kumpirmasyon, kontakin ang iyong Senador ng Estados Unidos o Miyembro ng Kongreso at tanungin ang taong humahawak ng mga isyu sa Social Security sa tanggapan na iyon para sa tulong. Kung hindi mo maibalik ito sa SSA, huwag mong gastusin ito. Ilagay ito sa iyong bangko hanggang sa malutas ang isyu. 
Unawain ang In-Kind Support and Maintenance (ISM) at kung paano maaaring makaapekto ang "kita" na ito sa iyong halaga ng benepisyo o pagiging karapat-dapat. Para sa impormasyon sa ISM tingnan ang aming publikasyon sa paksang ito sa: 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-applicants-and-recipients-not-knowing-about-in-kind-support-and-maintenance-can
TANDAAN: Kung natatanggap mo pareho ang Social Security Disability Income (SSDI) at SSI, dapat mong iulat ang anumang mga pagbabago sa parehong SSI case worker at sa SSDI case worker. 
22.	Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon sa pag-iwas sa Sobrang Pagbabayad?
Bisitahin ang website ng SSA sa www.ssa.gov. Pumunta sa 
“Get a Publication,” pagkatapos ay "SSI" sa drop-down menu, pagkatapos ay piliin, “SSI Spotlights.” Maaari mong piliin kung anong publikasyon ng SSI Spotlight ang gusto mong basahin. Kasama sa mga publikasyon ng SSI Spotlight, “Rights and Responsibilities,” “Reporting Your Earnings,” 
“Living Arrangements,” at marami pang iba. 
Pinopondohan ang Disability Rights California ng iba't ibang pinagkukunan, para sa isang kumpletong listahan ng mga nagpopondo, pumunta sa http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

