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رقم تعريف الملف:

تبين سجالت المعونة العامة الخاصة بالمقاطعة أنك حصلت على مخصصات زائدة، وأنك متأخر األداء، وذلك نتيجة مدفوعات 
معونة نقدية زائدة و/أو اإلفراط في إصدار مخصصات برنامج CalFresh )المعروف سابقاً ببرنامج “بطاقات الغذاء”(. سيتم 

إرسال المبلغ )المبالغ( مستحق)ة( الدفع التالي إلى مجلس ضريبة االمتيازات )Franchise Tax Board( من أجل االعتراض 
على االسترداد الضريبي. قد ال يبين هذا اإلشعار جميع المبالغ مستحقة الدفع التي تدين بها.

CalFresh  $المعونة النقدية $  

نظراً لعدم سداد هذا المبلغ، سيحتفظ مجلس Franchise Tax Board بكل المبلغ المتوقع من رد ضريبة دخل الدولة أو أرباح 
اليانصيب الخاصة بك، أو بجزء منها )على النحو المصرح به من جانب المراقب الحكومي في القسم 12419.5 من قانون 

حكومة كاليفورنيا )California Government Code( وفي دليل السياسات واإلجراءات التابع إلدارة الخدمات االجتماعية 
بكاليفورنيا- القسم 400-20(، وذلك من أجل المساعدة في سداد هذا المبلغ مستحق الدفع. سينطبق هذا اإلجراء حتى لو قدمت 

إقراراً ضريبياً باالشتراك مع زوجك الذي ال يدين بأي مبالغ مستحقة الدفع.

حقك في االستعراض اإلداري لهذا اإلجراء

إذا لم توافق أنت أو زوجك )في حالة استرداد ضريبة مشتركة( على أي إجراء من اإلجراءات الُمتخذة، يمكنك طلب استعراض 
ذلك اإلجراء أمام ممثل للمقاطعة. يجب أن تطلب هذا االستعراض من خالل االتصال بالمقاطعة المشار إليها أعاله. وفي هذا 
االستعراض، يمكن أن يمثلك محامي، ويحق لك تقديم أدلة وفحص المستندات التي تستخدمها المقاطعة لحساب المبلغ مستحق 

الدفع. للحصول على نسخة أصلية من إشعار باتخاذ إجراء الذي يوضح أسباب الزيادة في الدفع وحسابها، اتصل بالمقاطعة 
)المشار إليها أعاله(

وتتمثل بعض األسباب المحتملة التي قد تدفعك إلى عدم الموافقة فيما يلي: )1( عدم تلقّيك مطلقاً على معونة نقدية أو مخصصات 
برنامج CalFresh؛ )2( عدم صحة قيمة المبلغ المستحق المحدد؛ )3( سداد المبلغ المستحق المحدد بموجب قوانين اإلفالس 

السارية في وقت تقدمك بطلب إلعالن إفالسك؛ و)4( عدم اتباع المقاطعة قوانين الوالية وأنظمة المعونة النقدية وبرنامج 
CalFresh عند تحديد قيمة المبلغ الذي تدين به.

لتوفير الوقت الالزم للمقاطعة من أجل إجراء أي تصحيحات الزمة في سجالتها قبل الخصم المحتمل من استرداد ضريبة دخل 
الدولة أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة لك من جانب والية كاليفورنيا، يجب أن تحصل المقاطعة المشار إليها أعاله على طلبك 

في غضون 30 يوم من تاريخ هذا اإلشعار. إال أنه يمكنك طلب استعراض لحالتك في أي وقت خالل العام، على النحو المصرح 
به في دليل السياسات واإلجراءات التابع إلدارة الخدمات االجتماعية بكاليفورنيا- القسم 20-407.

ويمكن لك أيضاً أنت أو زوجك تقديم التماساً إلى المحكمة العليا لوقف هذا اإلجراء وتحديد ما إذا كان المبلغ المستحق المحدد 
صحيحاً. يُرجى االتصال بالمقاطعة المشار إليها في مقدمة هذا اإلشعار للحصول على مزيد من المعلومات. 
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