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سوابق کانتی ذکر شده در باال نشان می دهد که مزایای CalFresh )با نام قبلی Food Stamps( به شما اضافه 
  $پرداخت گردیده و شما باید آن را باز پرداخت نمایید. مبلغ بدهی شما: 

نماینده کانتی برای دریافت این اضافه پرداخت تالش های الزم منجمله، ارسال نامه و اعالم مطالبات فوق به شما، و حق 
و حقوق شما در استماع دادرسی عادالنه را انجام داده است. اگر ظرف 60 روز از تاریخ این اخطاریه بدهی خود را 

پرداخت نکرده و یا اقدام دیگری انجام ندهید، این نمایندگی جهت وصول این بدهی مشخصات شما را به وزارت خزانه 
داری ایاالت متحده )خزانه داری(، برنامه کسر خزانه داری )TOP( ارسال خواهد کرد. این اقدام پیرو قوانین وصول 

بدهی مصوب سال 1982، قوانین بهبود وصول بدهی مصوب سال 1996، مقررات فدرال )7C.F.R. 273.18 )n و 
بند 400-20  مقررات ایالتی، انجام خواهد گردید. پس از ارسال مشخصات شما به TOP، وزارت خزانه داری جهت 
وصول و جبران بدهی، اقدام به ضبط یا کسر بخشی از دریافتی شما از مبلغ قابل وصول فدرال خواهد کرد. مبالغ قابل 

وصول فدرال می تواند شامل موارد زیر گردد:
بازپرداخت مالیات بر درآمد ، از جمله اعتبارات مالیات بر درآمد؛	 
تا سقف %15 از حقوق فدرال شما، از جمله حقوق افراد نظامی؛	 
تا سقف %25 از حقوق بازنشستگی فدرال؛ 	 
وجه پرداختی به بازنشستگان نظامی؛	 
وجه دریافتی پیمانکاری / فروشندگی؛ و / یا	 
سایر پرداختی های فدرال	 

عالوه بر این، وزارت خزانه داری مجاز به افزودن جریمه، حق الزحمه یا سایر هزینه ها به این بدهی پرداخت نشده می باشد.

برای جلوگیری از اعالم بدهی به TOP، باید با نمایندگی کانتی ذکر شده در باال تماس بگیرید و در مدت 60 روز از 
تاریخ این اعالمیه یکی از موارد زیر را انجام دهید:

بدهی خود را پرداخت کنید: کل مبلغ بدهی خود را به صورت چک یا حواله ی بانکی به آدرس کانتی ذکر شده 	 
در باالی این اخطاریه ارسال کنید؛ یا

موافقت با بازپرداخت بدهی به صورت قسطی: اگر نمی توانید بدهی خود را به صورت کامل پرداخت کنید، باید 	 
با کانتی ذکر شده در باالی این اخطاریه تماس بگیرید و موافقت کنید تا مبلغ بدهی به صورت قسطی پرداخت 

گردد و بر اساس دستور و طرح پرداخت، مبلغ بدهی خود را باز پرداخت کنید؛ یا
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تقاضای بازنگری اداری: اگر فکر می کنید که تمام یا بخشی از بدهی شما به تعویق نیفتاده یا از نظر قانونی قابل 	 
اجرا نیست، باید مدارکی در تایید ادعای خود به نمایندگی کانتی ذکر شده در این اخطاریه ارسال دارید. تصمیم 
کانتی در خصوص میزان بدهی به صورت کتبی به اطالع شما خواهد رسید. با این حال ممکن است به دالیل 
زیر با میزان بدهی خود مخالفت داشته باشید: )1( شما هرگز از کمک های CalFresh استفاده نکرده اید؛ 

(2( مبلغ مشخص شده بدهی صحیح نمی باشد؛ یا )3( در هنگام محاسبه مبلغ بدهکار ، کانتی از قوانین ایالتی و 
مقررات CalFresh پیروی نکرده است؛ یا.

ورشکستگی: اگر اعالم ورشکستگی کرده اید و درخواست ورشکستگی شما بصورت خودکار در حال اجرا می 	 
باشد، قوانین کسر و ضبط بدهی در مورد شما تا زمان فعال بودن اعالم ورشکستگی، قابل اجرا نمی باشد. در 

این صورت لطفاً با نماینده کانتی ذکر شده در این اخطاریه تماس گرفته و اسناد مربوط به اعالم ورشکستگی را 
برای آن مرکز ارسال دارید.

اگر اظهارنامه مالیاتی خود را بصورت مشترک با همسرتان پر می کنید و همسر شما در مجموعه خانوار دریافت کننده 
 IRS در زمان دریافت مزایای اضافه نبوده است، قبل از پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی خود با CalFresh خدمات

)سازمان مالیات و درآمدهای داخلی( تماس بگیرید. IRS به شما اطالع خواهد داد تا چه اقداماتی را انجام دهید تا همسر 
شما از پرداخت این بدهی معاف گردد و بعنوان مسئول بدهکاری این پرداخت در نظر گرفته نشود. 

اگر شما کارمند فدرال هستید، در صورت عدم پرداخت بدهی یا انجام اقدام دیگری که در این اخطاریه آمده است، حقوق 
فعلی شما ممکن است ضبط گردد. طبق قوانین TOP، وزارت خزانه داری جهت وصول و جبران بدهی، جریمه یا دیگر 
هزینه ها می تواند تا میزان %15 از خالص دریافتی شما را، از تاریخ اعالم بدهی بصورت ماهیانه و تا تصفیه کامل آن 

ضبط کند. با اعالم TOP مبنی بر اینکه شما دریافت کننده حقوق یا دستمزد فدرال می باشید، به شما حق داده می شود 
تا در جلسه استماع دادرسی شرکت کرده و در خصوص میزان بدهی یا مبلغ کسر بدهی از حقوق خود گفتگو کنید.  در 

صورت مشخص شدن شما بعنوان فرد دریافت کننده حقوق یا کارمزد فدرال توسط TOP، اطالعات کتبی مربوط به فایل 
کردن درخواست استماع دادرسی برای شما ارسال خواهد گردید. مهلت استعالم برای استماع دادرسی همزمان با شروع 

پروسه کسر حقوق و دستمزد فدرال می باشد؛ اما این اقدام سبب توقف کسر حقوق یا دیگر انواع پرداخت های فدرال 
نمی گردد. تصمیم نهایی دادرسی، حداکثر 60 روز پس از دریافت درخواست دادرسی صادر می گردد. به عنوان کارمند 
فدرال، اگر بصورت آگاهانه اظهارات، شواهد و مدارک نادرست یا جعلی ارائه دهید، عالوه بر جریمه، ممکن است تحت 

اقدامات انضباطی نیز قرار بگیرید. پس از ارسال پرونده شما به TOP، وزارت خزانه داری میزان بدهی را از حقوق 
و دستمزد فدرال شما کسر خواهد کرد و ممکن است جهت دریافت بدهی شما را به پیمانکاران خصوصی وصول بدهی 
یا وزارت دادگستری ارجاع دهد. وزارت خزانه داری میزان ٪15 از پرداخت های فدرال یا مزایایی مانند بازنشستگی 

 Part مزایای ،)Tier 2 تأمین اجتماعی، بازماندگان و مزایای معلولیت، مزایای بازنشستگی راه آهن )غیر از بازنشستگان
B بازنشستگان معادن ذغال سنگ را برای بازپرداخت بدهی کسر خواهد کرد. شما حق دارید حداقل 750 دالر در ماه یا 
9000 دالر در سال از پرداخت های فدرال را برای خود نگه دارید. در صورت دریافت مزایای از کار افتادگی مکمل 

سوشیال سکیوریتی )SSI( از اداره تامین اجتماعی، از این مزایا برای بازپرداخت مبلغ بدهی استفاده نخواهد شد.

 U.S.C. 31(  اگر بصورت آگاهانه اظهارات، شواهد و مدارک نادرست یا جعلی ارائه دهید، تحت قانون ادعای دروغ
3731-3729 §§(، یا سایر آیین نامه های قابل اجرا، و یا مجازات های جزایی برای افراد زیر 18 سال تحت قانون 

U.S.C. §§ 286, 287, 1001, و 1002 سایر آیین نامه های قابل اجرا، مورد جریمه قرار خواهید گرفت.

قبل از پذیرفتن مبلغ بدهی  و پرداخت آن به TOP، شما می توانید )1( سوابق مربوط به بدهی خود را بررسی کرده و 
از آن کپی بگیرید، )2( درخواست کنید تا میزان بدهی شما توسط کانتی مورد بازبینی قرار گیرد، و )3( توافقنامه کتبی 

بازپرداخت بدهی را امضا کنید. 
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