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លលខអត្តសញ្ញា ណករណី៖:

ទីភ្នា ក់ងារខោ�នធី�ងខោ�ើមានកំណត់ត្រាដែ�បងាហា ញថា អនាកទទួ�ខុសត្តរូ វចំខោ�ះសមតុ�្យដែ�មិនបាន 
បង់សង ដែ�បណ្តា �មកពីការខោបើក�ុយហួសកំរតិ។  អត្ថត្បខោ�ជន៍ CalFresh (ដែ�ពីខោែើមមកមានខោ ម្ ះហ្វ៊រូ ែ 
ដសតា ម)។ សមតុល្យនៃទំនាមបង់សង៖$

ទីភ្នា ក់ងារខោ�នធី�ងខោ�ើបានខោធ្ើការត្បរឹងដត្បងនរូ វ ការត្បមរូ�រមួទាងំការខោ្ញើ�ិខិតទាមទារជរូនែំណរឹងែ�់អនាក 
អំពីការទាមទារសំណងនិងសិទិ្របស់អនាកក្នុងការទទួ�បានសវនាការ ខោ�យយុតតាធិម៌ខោ�ើការទាមទារសំណង។  
ត្បសិនខោបើអនាកមិនបង់សងបំណុ�ឬបខោ ច្េ ញសកមមភ្ពខោ្សេងខោទៀតមុន ៦០ ថ ង្ៃគិតចាប់ពីថ ង្ៃជរូនែំណរឹងខោនះទីភ្នា ក់
ងារខោ�នធីនរឹងប្្ ជូនបំណុ�របស់អនាកខោ�ត្កសួងរតនាគារ រសហរែ្ឋអាខោមរកិរតនាគារកមម វធិីថ��ក 
រតនាគារ (Treasury Offset Program, TOP) ខោែើម្ីត្បមរូ�។ សកមមភ្ពខោនះត្តរូ វបានអនុញ្ញា តិខោ�យច្បាប់ 
ត្បមរូ�បំណុ�ឆ្នា ំ ១៩៨២ ច្បាប់ Debt Collection Improvement Act of 1982) បទប្ ញ្ា តតា ិសហព័ន្ 7 C.F,R. 
273.18 (n) និងបទប្ ញ្ា តតា រិែ្ឋដ ន្ាកទី 20-400។ ខោ�ខោព�ដែ�បំណុ�របស់អនាកត្តរូ វបានប្្ជូនខោ� TOP រតនាគារ 
នរឹងកាត់បន្ថយ ឬកាត់ទុកនរូ វការបង់ពន្ណ្មួយ ដែ�មានសិទ្ិរបស់សហព័ន្របស់អនាកខោ�យចំនួនទរឹកត្បាក់ថន
បំណុ�របស់អនាក។ ការទរូទាត់សហព័ន្មានសិទ្ិសត្មាប់ការថ��ករមួមាន៖

• ពន្ត្បាក់ចំណរូ �សហព័ន្ រ រូមជាមួយនរឹងឥណទានពន្ត្បាក់ជំនួយ។
• រហរូ តែ�់ 15% ថនត្បាក់ដខសហព័ន្របស់អនាករមួទាងំត្បាក់ដខខោ�ធា;
• រហរូ តែ�់ 25% ថនការចរូ�និវតតាន៍សហព័ន្របស់អនាក; 
• ត្បាក់ដខចរូ�និវតតាន៍របសខ់ោ�ធា;
• ការទរូទាត់ឱ្យអនាកខោ�៉ការ / អនាក�ក់; និង / ឬ
• ការទរូទាត់សហព័ន្ខោ្សេងខោទៀត

ខោ�ើសពខីោនះខោទៀត រតនាគារត្តរូ វបានអនុញ្ញា តឱ្យបដន្ថមការពិន័យថ ល្ៃឈ្ នួ� ឬការចំណ្យខោ្សេងៗខោ�ខោ�ើបំណុ�ដែ�
មិនបានបង់របស់ អនាក។.

ខោែើម្ីខោចៀសវាង TOP អនាកត្តរូ វដតទាក់ទងភ្នា ក់ងារខោ�នធីដែ�មាន ខោ ម្ ះក្នុងប្ី្�ងខោ�ើ ខោហើយខោធ្ើមួយែរូច�ង
ខោត្កាមក្នុងរយៈខោព� 60 ថ ង្ៃ គិតចាប់ពីថ ង្ៃជរូនែំណរឹងខោនះ៖:

• បង់សងបំណុ�របស់អនាក៖ ខោែើម្ីទរូទាត់បំណុ�របស់អនាកខោ្ញើមរូ�ប្ទានប័ត្តឬបញ្្ទិញត្បាក់ដែ�ត្តរូ វ 
បង់ខោ�ទីភ្នា ក់ងារខោ�នធីែរូច�ងខោត្កាមដែ�បានចុះប្្ី ខោ�ខោ�ើខោសចកតា ីជរូនែំណរឹងខោនះសត្មាប់ចំនួន 
ទរឹកត្បាក់ដែ�អនាកជំ�ក់; ឬ

• យ�់ត្ពមចខំោ�ះដ្នការថនការទរូទាត់សងមួយ៖ ត្បសិនខោបើអនាកមិនអាចសងបំណុ�អនាកបានខោទអនាក 
ត្តរូ វដត ទាក់ទងទីភ្នា ក់ងារខោ�នធីដែ�មានចុះក្នុងខោសចកតា ីជរូនែំណរឹងខោនះខោហើយយ�់ត្ពមនរឹងដ្ន 
ការសងសំណងដែ�អាចទទួ�យកបានខោហើយខោធ្ើការទរូទាត់ត្បាក់ដែ�ចាំបាច់ខោ�ក្នុងដ្នការសងត្បាក់; 
ឬ
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• ខោសនា ើសុំការពិនិត្យខោ�ើងវញិ�ងរែ្ឋបា�៖ ត្បសិនខោបើអនាកខោជឿជាក់ថា បំណុ�ទាងំអស់ឬមួយចំដណកថន 
បំណុ�មិន ទាន់ហួសកា�កំណត់ ឬត្តរូ វបានអនុវតតារាមច្បាប់ អនាកត្តរូ វដតប្្ ជូនភស្នុរាង ខោែើម្ីគាំត្ទ 
ែ�់ជំហររបស់អនាកខោ�ទីភ្នា ក់ងារខោ�នធីដែ�មានចុះក្នុងខោសចកតា ីជរូនែំណរឹងខោនះ។ អនាកនរឹងត្តរូ វបាន 
ជត្មាបអំពីការសខោត្មចចិតតារបស់ ខោ�នធី អំពីបំណុ�របស់អនាក។ ខោហតុ្�មួយចំនួនដែ�អនាកអាចមិន 
យ�់ត្សបនរឹងបំណុ�គឺ៖ (1) អនាកមិនដែ� ទទួ� CalFresh; (2) ចំនួនបងាហា ញបានហួសកំណត់ថ ង្ៃបង់គឺមិន 
ត្តរឹមត្តរូ វ; ឬ (3) ខោ�នធីខក�នមិនបានអនុវតតារាមច្បាប់រែ្ឋនិងបទប្ ញ្ា តតា ិ CalFresh ខោ�ខោព�គណនា
ចំនួនទរឹកត្បាក់ដែ�អនាកជំ�ក់; ឬ

• ែំខោណើរកសេ័យធន៖ ត្បសិនខោបើអនាក�ក់�ក្យខោសនា ើសុំែំខោណើរកសេ័យធនខោហើយការស្នា ក់ខោ�ែំខោណើរកសេ័យធនស្វ័យ 
ត្បវតតា ិ គឺខោ�មានត្បសិទ្ិភ្ពអនាកមិនត្តរូ វបានទរូទាត់ ឬសកមមភ្ពត្បមរូ�ខោ្សេងខោទៀតខោទខណៈខោព�ដែ� 
ការស្នា ក់ ខោ�មានត្បសិទ្ិភ្ព។ សរូ មជរូនែំណរឹងខោ�ភ្នា ក់ងារខោ�នធីដែ�មានចុះក្នុងខោសចកតា ីជរូនែំណរឹង
ខោនះខោ�យខោ្ញើ ភស្នុរាងទាក់ទងនរឹងការែំខោណើរកសេ័យធន។

ត្បសិនខោបើអនាក�ក់�ក្យសុំពន្ខោ�ើត្បាក់ចំណរូ �រមួនិងបតា ី / ត្បពន្របស់អនាកមិនដមនជាសមាជិកថនត្គួស្រ 
CalFresh ខោ�ខោព�ចំណ្យខោ�ើសខោនះអនាកគួរដតទាក់ទងខោសវាកមមចំណរូ �ថ ទ្ៃក្នុង (IRS) មុនខោព��ក់�ក្យសុំពន្ខោ�ើ 
ត្បាក់ចំណរូ �របស់ អនាក។ IRS នរឹងជរូនែំណរឹងែ�់អនាកអំពីជំហានដែ�ត្តរូ វចាត់វធិានការ ខោែើម្ីការ�រចំដណកថន 
ត្បាក់សំណងខោ�ើត្បាក់ចំណរូ � ដែ�អាចត្តរូ វបង់ឱ្យបតា ីឬត្បពន្របស់អនាក ដែ�មិនដមនជាករូនបំណុ�របស ់
រ�្ឋ ភិបា�សហរែ្ឋអាខោមរកិ។

ត្បសិនខោបើអនាកជានិខោ�ជិកសហព័ន្ត្បាក់ខោបៀវតសេរ៍ ដែ�អាចែកបានបច្នុប្ននា របស់អនាកអាចត្តរូ វបាន 
ទរូទាត់ ត្បសិនខោបើ អនាកមិនបង់បំណុ�របស់អនាក ឬចាត់វធិានការខោ្សេងខោទៀតដែ�បានពិពណ៌នាខោ�ក្នុង 
ខោសចកតា ីជរូនែំណរឹងខោនះ។ ខោត្កាម TOP រតនាគារនរឹងកាត់ទរឹកត្បាក់រហរូ តែ�់ 15 ភ្គរយ ថន ត្បាក់សំណងសុទ្ 
ដែ�អាចខោចា�បានរបស់អនាក ដែ�ចាប់ខោ ត្ា ើមក្នុង រយៈខោព�ខោបើកត្បាក់បំណុ�ដែ�បំណុ�របស់អនាកត្តរូ វបាន 
�ក់ សត្មាប់ត្បាក់ខោបៀវតសេសហព័ន្ឬត្បាក់ឈ្ នួ�និងបនតារា�់  ខោព�បងត្បាក់រហរូ តែ�់បំណុ�របស់អនាកបរូកនរឹងថ ល្ៃ
ពិន័យ ឬការគិតថ ល្ៃខោ្សេងខោទៀតត្តរូ វបានបង់។ ខោ�ក្នុងខោពញខោ�ញ។ ខោ�ខោព�ដែ�អនាកត្តរូ វបានខោគស្គា �់រាម 
រយៈ TOP ថាកំពុងទទួ� បានត្បាក់ដខឬត្បាក់ឈ្ នួ�សហព័ន្អនាកនរឹងមានសិទ្ិ ទទួ�បានសវនាការខោែើម្ីជដជក
ជំទាស់នរឹងអត្ថ ិភ្ព។ ឬចំនួនទរឹកត្បាក់ថនបំណុ�ឬចំនួនទរឹកត្បាក់ថនការកាត់ត្បាក់ដខ។ អនាកនរឹងត្តរូ វបាន ត្ា�់ព័
ត៌មានអំពីកដនលៃងដែ�ត្តរូ វ�ក់�ក្យខោសនា ើសុំជាលាយ�ក្ខណ៍អកសេរ សត្មាប់សវនាការខោ�ខោព� ដែ�អនាក ត្តរូ វបានខោគ
ស្គា �់អតតាសញ្ញា ណរាមរយៈ TOP ដែ�ទទួ�បានត្បាក់ដខឬត្បាក់ឈ្ នួ�សហព័ន្។ ការ�ក់បណតា រឹងតវា៉ា ឱ្យបានទាន់
ខោព�ខោវលានរឹងខោ�ដតចាប់ខោ ត្ា ើមែំខោណើរការថនការទរូទាត់សំណងសត្មាប់ត្បាក់ដខសហព័ន្និងការទរូទាត់ 
ត្បាក់ឈ្ នួ�។ ខោទាះ�៉ងណ្ក៏ខោ�យវានរឹងមិនបញ្ឈប់អុហ្សិតថនត្បខោភទខោ្សេងខោទៀតថនការបង់ត្បាក់សហព័ន្ខោទ។ 
ខោសចកតា ីសំខោរចចុង ខោត្កាយថនសវនាការនរឹងត្តរូ វខោចញឱ្យមិនខោ�ើសពី 60 ថ ង្ៃបនាទៃ ប់ពីការ�ក់ញតតា ិខោសនា ើសុ ំ
សវនាការ។ ក្នុងនាម ជានិខោ�ជិក សហព័ន្ត្បសិនខោបើអនាកខោធ្ើឬ ត្ា�់នរូ វខោសចកតា ីដ ល្ៃងមិនពិតឬមិនពិតការតំណ្ង
ការបងាហា ញឬភ័ស្នុរាងបដន្ថមខោ�ើ  ការពិន័យខោ្សេងខោទៀតអនាកអាចនរឹងត្តរូ វទទួ�ពិន័យ។ ខោ�ខោព�ដែ�បំណុ�របស់
អនាកត្តរូ វបានប្្ជូនខោ� TOP រតនាគារ នរឹងកាត់បន្ថយ ឬកាត់ទុកនរូ វការបង់ពន្ណ្មួយ ដែ�មានសិទ្ិរបស ់
សហព័ន្របស់អនាកខោ�យចំនួនទរឹកត្បាក់ ថន បំណុ�របស់អនាកអាចប្្ជូនបំណុ�របស់អនាកខោ�អនាកខោ�៉ការត្បមរូ� 
ឯកជនឬត្កសួងយុតតា ិធម៌។ រតនាគារនរឹងកាត់ 15% ថនការបង់ត្បាក់ឬអត្ថត្បខោ�ជន៍សហព័ន្របស់អនាកែរូចជា 
ត្បាក់ខោស្ធននិវតតាន៍សន្ិសុខសងគាមអនាករស់រានមានជីវតិ និងអត្ថត្បខោ�ជន៍ជនពិការ។  ការចរូ�និវតតាន៍ពី្្ ជូវ 
ដែក (ខោត្រៅពីអត្ថត្បខោ�ជន៍ថានា ក់ទី 2) និងអត្ថត្បខោ�ជន៍ខោ ម្ សួត ដ ន្ាកខខោែើម្ីសងបំណុ�។ អនាកនរឹងមានសិទ្ិរក្
ស្ទុក�៉ងខោហាចណ្ស់ 750 ែុលាលៃ រក្នុងមួយដខឬ $9,000 ក្នុងមួយឆ្នា ំថន ការបង់ត្បាក់សហព័ន្របស់អនាក។ ត្បសិន
ខោបើអនាកទទួ�បានអត្ថត្បខោ�ជន៍ពិការភ្ពពីត្បាក់ចំខោណញ សនតា ិសុខបដន្ថមពី រែ្ឋបា�សនតា ិសុខសងគាម 
អត្ថត្បខោ�ជន៍ទាងំខោនាះ នរឹងមិនត្តរូ វបានែកហរូ តខោែើម្ីសងបំណុ�របស់អនាកខោទ។

ត្បសិនខោបើអនាកខោធ្ើឬ ត្ា�់នរូ វខោសចកតា ីដ ល្ៃងការណ៍មិនពិតឬមិនសមរម្យការតំណ្ងឬភ័ស្នុរាងអនាកអាចទទួ�ខុសត្
រ រូវ ចំខោ�ះការពិន័យខោត្កាមច្បាប់ទាមទារសំណងមិនពិត (31 សហរែ្ឋអាខោមរកិ U 3729-3731) ឬ�ក្ខនតា ិកៈខោ្សេង 
ខោទៀតនិង/ ឬការ�ក់ទណ្ឌ កមមត្ពហម ទណ្ឌ ខោត្កាម អាយុ 18 ឆ្នា ំរបស់សហរែ្ឋអាខោមរកិ។ §§ 286, 287, 1001, និង 1002, 
ឬ�ក្ខនតា ិកៈ ខោ្សេងខោទៀតដែ�អាចអនុវតតាបាន។

មនុខោព�បណុំ�របស់អនាកត្តវូបានប្្ជូនខោ� TOP អនាកអាច (1) ពនិតិ្យនងិ្តចមលៃងកណំតត់្រាខោ�នធ ីដែ�ទាកទ់ង 
នរឹងបណុំ�របស់អនាក (2) ខោសនា ើសំុការពិនតិ្យខោមើ�ខោ�ើងវញិនរូវការសខំោរចចិតតារបស់ ត្សកុ ដែ�អនាក ជ�ំកបំ់ណុ�ខោនះខោហើយ 
(3) ប្្ជូ�ខោ�ក្នុងការសង ជាលាយ �ក្ខណ៍អកសេរដែ�អាចទទួ�យកបាន កិចចេត្ពមខោត្ពៀង។
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