
رقم تعريف القضية:
لدى وكالة المقاطعة المذكورة أعاله سجالت توضح أنك مسؤول عن رصيد غير مدفوع ناتج عن مخصصات CalFresh )كانت 

تعرف سابقا باسم قسائم الطعام )Food Stamps(( تم إصدارها زيادة عن المستحق.  رصيد المطالبة  المستحق:  
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لقد بذلت وكالة المقاطعة المذكورة أعاله جهود التحصيل المطلوبة، بما في ذلك إرسال خطاب طلب إلعالمك بالمطالبة 
وبحقك في الحصول على جلسة استماع عادلة بشأن المطالبة. إذا لم تدفع ما تدين به أو تتخذ أي إجراء قبل مرور 60 يوما 

على تاريخ هذا اإلشعار، فسوف تقدم وكالة المقاطعة ديونك إلى برنامج تعويض الخزانة )TOP( التابع لوزارة الخزانة 
األمريكية )الخزانة( من أجل تحصيل الديون. هذا اإلجراء مصرح به بموجب قانون تحصيل الديون لعام 1982، وقانون 
تحسين تحصيل الديون لعام 1996، والالئحة الفيدرالية )7C.F.R. 273.18(n، والقسم 400-20 من لوائح الوالية. 
بمجرد إرسال ديونك إلى برنامج TOP، ستقوم الخزانة بتقليل أو إيقاف أي من مدفوعاتك الفيدرالية المؤهلة وذلك بقيمة 

المبلغ الذي تدين به. تشمل المدفوعات الفيدرالية المؤهلة للتعويض:
	 المبالغ المستردة من ضريبة الدخل الفيدرالية، بما في ذلك الخصم الضريبي على الدخل المكتسب؛

	 ما يصل إلى %15 من مرتبك الفيدرالي، بما في ذلك المرتب العسكري؛
	 ما يصل إلى %25 من معاشك التقاعدي الفيدرالي؛

	 معاشك التقاعدي العسكري؛
	 مدفوعات المقاول/البائع؛ و/أو

	 مدفوعات فيدرالية أخرى

باإلضافة إلى ذلك، فإن وزارة الخزانة مخولة إلضافة عقوبات أو رسوم أو تكاليف أخرى إلى دينك غير المدفوع.

لتجنب اإلحالة إلى برنامج TOP، يجب عليك االتصال بوكالة المقاطعة المذكورة أعاله والقيام بأحد اإلجراءات التالية في 
غضون 60 يوما من تاريخ هذا اإلشعار:

	 سداد دينك: لسداد دينك، أرسل شيكا أو حوالة مالية بكامل المبلغ الذي تدين به بحيث تكون مستحقة الدفع إلى وكالة 
المقاطعة التالية المدرجة في هذا اإلشعار؛ أو

	 الموافقة على خطة سداد: إذا كنت غير قادر على سداد الدين بالكامل، يجب عليك االتصال بوكالة المقاطعة المذكورة 
في هذا اإلشعار والموافقة على خطة سداد مقبولة، وسداد المدفوعات المطلوبة في خطة السداد؛ أو

ً

ً
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طلب مراجعة إدارية: إذا كنت تعتقد أنه لم يفت موعد استحقاق كامل الدين أو جزء منه أو أنه غير واجب اإلنفاذ 	 
قانونيًا، يجب عليك إرسال أدلة إلى وكالة المقاطعة المذكورة في هذا اإلشعار لدعم وضعك. سيتم إخطارك بقرار 

 CalFresh المقاطعة بشأن دينك. من بين األسباب المحتملة لعدم موافقتك على الدين: )1( لم تحصل على برنامج
أبًدا؛ )2( المبلغ الموضح على أنه فات موعد سداده غير صحيح؛ أو )3( فشلت المقاطعة في اتباع قوانين الوالية 

ولوائح CalFresh عند حساب المبلغ الذي تدين به؛ أو
اإلفالس: إذا أعلنت إفالسك وكان الوقف التلقائي بسبب اإلفالس ساري المفعول، فأنت ال تخضع للتعويض أو 	 

إجراءات التحصيل األخرى أثناء سريان مفعول الوقف. يرجى إبالغ وكالة المقاطعة المذكورة في هذا اإلشعار عن 
طريق إرسال أدلة تتعلق باإلفالس.

إذا قمت بتقديم إقرار ضريبة دخل مشترك ولم يكن الزوج عضو في أسرة تتلقى مخصصات CalFresh في وقت إصدار 
المخصصات الزائدة عن المستحق، ينبغي عليك االتصال بدائرة اإليرادات الداخلية )IRS( قبل تقديم إقرار ضريبة الدخل. 

سوف تبلغك IRS بالخطوات التي يجب اتخاذها لحماية حصة المبالغ المستردة من ضريبة الدخل التي قد تكون مستحقة 
لزوجك، والذي قد ال يكون مدينًا متأخًرا لحكومة الواليات المتحدة.

إذا كنت موظفًا فيدراليًا، فإن صافي مرتبك الحالي المتاح لإلنفاق يخضع للتعويض إذا لم تدفع دينك أو تتخذ أي إجراء آخر 
موضح في هذا اإلشعار. في ظل برنامج TOP، ستخصم الخزانة ما يصل إلى %15 من صافي مرتبك المتاح لإلنفاق 

بدايةً من فترة الدفع التي يتم تقديم دينك بها من أجل التعويض من المرتب أو األجر الفيدرالي، وتستمر كل فترة دفع حتى 
يتم سداد دينك باإلضافة إلى الرسوم أو العقوبات أو أي تكاليف أخرى بشكل كامل. عندما يتم تعريفك من خالل برنامج 

TOP على أنك تتلقى مرتبًا أو أجًرا فيدراليًا، يحق لك طلب عقد جلسة للطعن في وجود دين أو مقداره، أو مقدار الخصم من 
كشف المرتب. سيتم تزويدك بمعلومات حول مكان تقديم طلب خطي لعقد جلسة استماع عندما يتم تعريفك من خالل برنامج 
TOP على أنك تتلقى مرتبًا أو أجًرا فيدراليًا. إن تقديم التماس في الوقت المناسب لعقد جلسة استماع، سيوقف بدء إجراءات 
التعويض من المرتب أو األجر الفيدرالي؛ لكنه لن يوقف التعويض من األنواع األخرى من المدفوعات الفيدرالية. سيصدر 

القرار النهائي للجلسة في موعد ال يتجاوز 60 يوًما من تاريخ تقديم التماس طلب الجلسة. بصفتك موظفًا فيدراليًا، إذا قدمت 
أي إفادات أو بيانات أو أدلة خاطئة أو زائفة عن علم، فقد تخضع إلجراءات تأديبية باإلضافة إلى عقوبات أخرى. بمجرد 
إرسال ديونك إلى برنامج TOP، ستقوم الخزانة بتقليل أو إيقاف أي من مدفوعاتك الفيدرالية المؤهلة وذلك بقيمة المبلغ 
الذي تدين به وقد تحيل الديون الخاصة بك إلى مقاولي التحصيل الخاصين أو إلى وزارة العدل. ستخصم الخزانة 15% 

من مدفوعاتك أو مخصصاتك الفدرالية، مثل معاش الضمان االجتماعي، ومخصصات الناجين من الحروب ومخصصات 
اإلعاقة، ومخصصات التقاعد من هيئة السكك الحديدية )بخالف الفئة 2(، ومخصصات مرض الرئة السوداء لعمال مناجم 

الفحم الجزء ب، وذلك من أجل سداد الدين. يحق لك االحتفاظ بمبلغ 750 دوالًرا على األقل شهريًا أو 9,000 دوالر 
سنويًا من مدفوعاتك الفيدرالية. إذا كنت تتلقى مخصصات دخل الضمان التكميلي )SSI( لذوي اإلعاقة من إدارة الضمان 

االجتماعي، فلن يتم إيقاف هذه المخصصات لسداد دينك.

إذا قدمت أي إفادات أو بيانات أو أدلة خاطئة أو زائفة عن علم، فقد تتم محاسبتك بعقوبات بموجب قانون االدعاءات الكاذبة 
)األقسام 3731-3729 من المادة 31 من قوانين الواليات المتحدة(، أو القوانين األخرى المعمول بها، و/أو العقوبات 

الجنائية بموجب األقسام 286 و287 و1001 و1002 من المادة 18 من قوانين الواليات المتحدة، أو القوانين األخرى 
المعمول بها.

قبل تقديم دينك إلى برنامج TOP، يمكنك )1( فحص ونسخ سجالت المقاطعة المتعلقة بديونك، )2( طلب مراجعة قرار 
المقاطعة بأنك مدين بهذا الدين، و)3( الدخول في اتفاقية سداد مكتوبة مقبولة.
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