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Вищеназваний окружний відділ має документи, які показують, що Ви відповідаєте за невиплачений 
баланс, який утворився в результаті перевиданої допомоги CalFresh (раніше відомої під назвою «Програма 
продовольчих талонів» [Food Stamps]). ЗАЯВЛЕНА СУМА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ: $

Вищеназваний окружний відділ зробив необхідні зусилля зі стягнення, включаючи надіслання листа-вимоги, 
яким Вас було повідомлено про позовну заяву та про Ваші права щодо справедливого розгляду позовної 
заяви. Якщо Ви не виплатите свій борг або не вчините інші дії протягом 60 днів з дати цього повідомлення, 
окружна агенція передасть Ваш борг до Казначейської програми компенсації (Treasury Offset Program [TOP]) 
Міністерства Фінансів США (the United States Department of the Treasury [Treasury]) для стягнення боргу. Цю 
дію дозволено Законом про стягнення боргу (Debt Collection Act) 1982 року, Законом про покращення у сфері 
стягнення боргу (Debt Collection Improvement Act) 1996 року, федеральним законом 7 C.F.R. 273.18(n) та 
правовими нормами штату розділ 20-400. Після того, як Ваш борг передано до ТОР, Міністерство Фінансів 
зменшить або утримає будь-які з Ваших федеральних виплат, які відповідають вимогам, на суму розміру 
Вашого боргу. Федеральними виплатами, які відповідають вимогам для компенсації, є:

• Повернення надлишкового федерального податку на доходи;
• До 15% Вашої федеральної зарплати, включаючи військову зарплату;
• До 25% Вашої федеральної пенсії;
• Виплати військової пенсії;
• Оплата підряднику/постачальнику; та/або
• Інші федеральні виплати

На додачу до того, Міністерство Фінансів має повноваження додати штрафні санкції, збори та інші кошти до 
Вашого несплаченого боргу.

Щоб уникнути ТОР, Ви повинні зв’язатися із вищеказаним окружним офісом та вчинити одну з наступних дій 
протягом 60 днів з дати цього повідомлення: 

• ПОВЕРНУТИ СВІЙ БОРГ: щоб повернути свій борг, надішліть чек або грошовий переказ на ім’я 
окружної агенції, вказаної у цьому повідомленні, на повну суму боргу; або

• ПОГОДИТИСЬ НА ПЛАН ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ: Якщо Ви не можете повернути повну суму боргу, Ви 
повинні зв’язатися із окружною агенцією, вказаною у цьому повідомленні, та погодитися на прийнятний 
план повернення боргу і вносити платежі згідно плану повернення боргу; або
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• ЗВЕРНУТИСЯ З ПРОХАННЯМ ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗГЛЯД: Якщо Ви вважаєте, що весь або 
частина боргу не є простроченою або має юридичну силу, Ви повинні надіслати докази на підтримку 
Вашої позиції до окружної агенції, вказаної у цьому повідомленні. Вас поінформують про рішення 
округу щодо Вашого боргу. Деякими можливими причинами, чому Ви можете не погоджуватися, 
є: (1) Ви ніколи не отримували Cash Aid або CalFresh; (2) Сума, яку вказано як прострочену, є 
неправильною; (3) Округ не дотримався законів Штату та правил Cash Aid або CalFresh, коли 
підраховував суму, яку Ви винні; або

• БАНКРУТСТВО: Якщо Ви оголосили себе банкрутом та автоматичний мораторій є чинним, Ви не є 
суб’єктом компенсації або інших дій зі стягнення, поки мораторій є чинним. Будь ласка, повідомте 
про це окружну агенцію, вказану в цьому повідомленні, шляхом надіслання доказів оголошення 
банкрутства. 

Якщо Ви подаєте спільну податкову декларацію і Ваша дружина/чоловік не була/був членом CalFresh 
домогосподарства протягом періоду перевидачі, Ви повинні зв’язатися із Службою внутрішніх доходів (Internal 
Revenue Service [IRS]) до подачі податкової декларації. IRS поінформує Вас про те, які кроки необхідно 
здійснити, щоб захистити частину суми поверненого податку на дохід, який може бути виплачено Вашій 
дружині/Вашому чоловікові, яка/який може не бути боржником уряду Сполучених Штатів з простроченим 
платежом.  

Якщо Ви працюєте на федеральний уряд, Ваша нинішня чиста одноразова оплата є суб’єктом компенсації, 
якщо Ви не виплачуєте свій борг або не вчинили інших дій, описаних у цьому повідомленні. З подачі ТОР, 
Міністерство Фінансів вилучить до 15% Вашої чистої одноразової оплати, починаючи з того циклу зарплати, 
коли Ваш борг передано для компенсації через федеральну зарплату чи погодинну оплату і відбуватиметься 
кожного циклу зарплати, доки Ваш борг та збори, штрафні санкції або інші кошти буде виплачено повністю. 
Коли через ТОР визначено, що Ви є особою, яка отримує зарплату або погодинну оплату від федерального 
уряду, Ви матимете право на слухання, щоб оскаржити існування боргу або його суму, або суму вирахування з 
кожної платіжної відомості. Вам буде надано інформацію про те, куди подавати письмову заяву про слухання 
після того, як через ТОР було визначено, що Ви є особою, яка отримує зарплату або погодинну оплату від 
федерального уряду. Вчасне подання прохання про слухання накладе мораторій на початок провадження у 
справі компенсації з федеральної зарплати та почасової оплати; однак це не зупинить компенсацію з інших 
видів федеральних виплат. Остаточне рішення після слухання буде прийнято не пізніше ніж через 60 днів 
після подачі прохання із запитом про слухання. Зважаючи на те, що Ви є федеральним працівником, якщо 
Ви зробите або надасте будь-які завідома неправдиві або безпідставні заяви, представлення або докази, на 
додачу до інших штрафних санкцій Ви можете бути суб’єктом дисциплінарного покарання. Після того, як Ваш 
борг передано до ТОР, Міністерство Фінансів знизить або утримуватиме будь-які Ваші федеральні виплати, 
які відповідають вимогам, на суму Вашого боргу і може передати Ваш борг приватним компаніям зі стягнення 
боргу або до Міністерства Юстиції (the Department of Justice). Міністерство Фінансів зніматиме 15% Ваших 
федеральних виплат або допомоги, таких, як зароблена державна пенсія (Social Security Retirement), допомога 
членам родини, які пережили кормильця (Survivors benefits) та у зв’язку з непрацездатністю (Disability benefits), 
пенсія для працівників залізниці (Railroad Retirement) (крім 2-го рівня) та допомога згідно частини В програми 
«Чорна легеня», щоб виплатити борг. Ви матимете право утримувати як мінімум $750 щомісяця або $9,000 на 
рік з Ваших федеральних виплат. Якщо Ви отримуєте Додаткову допомогу по підтримці доходу (Supplemental 
Security Income ([SSI]) від Служби соціального забезпечення (Social Security Administration) у зв’язку з 
інвалідністю, цю допомогу не буде утримано для виплати Вашого боргу.

Якщо Ви зробите або надасте будь-які завідома неправдиві або безпідставні заяви, представлення або 
докази, на Вас може бути накладено штрафні санкції згідно Закону про неправомірні претензії (False Claims 
Act) (31 U.S.C. §§ 3729-3731) або згідно інших відповідних законів, та/або кримінальні покарання згідно 18 
U.S.C. §§ 286, 287, 1001 та 1002 або згідно інших відповідних законів.

До того, як Ваш борг передано до ТОР, Ви можете (1) переглянути та зробити копії документів округу, які 
стосуються Вашого боргу, (2) звернутися з проханням про перегляд підрахунків округу про те, що Ви маєте цей 
борг і (3) вступити у прийнятну письмову домовленість про повернення боргу. 
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