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Mã số ID Hồ sơ:

Các hồ sơ hỗ trợ công cộng của quận cho thấy rằng quý vị đã được trả các khoản trợ cấp quá mức và 
sai phạm quy định, do hậu quả của việc bội chi trợ cấp tiền mặt và/hoặc CalFresh (trước đây gọi là Phiếu 
Thực phẩm). (Các) Số tiền quá hạn sau đây sẽ được gửi đến Cơ Quan Thuế Vụ (Franchise Tax Board) 
để ngăn khoản hoàn thuế. Thông báo này có thể không hiển thị tất cả số tiền quá hạn mà quý vị nợ. 

Cash Aid  $ CalFresh  $
Vì số tiền này chưa được hoàn trả, Cơ Quan Thuế Vụ sẽ giữ toàn bộ hoặc một phần tiền hoàn thuế thu 
nhập của tiểu bang dự kiến của quý vị hoặc tiền trúng xổ số (theo ủy quyền của Kiểm Soát Viên Tiểu 
Bang theo Bộ Luật Chính Phủ California Mục 12419.5, và tại Cẩm Nang về Chính Sách và Thủ Tục của 
Phòng Dịch Vụ Xã Hội tại Tiểu Bang California - Mục 20-400), để giúp thanh toán số tiền quá hạn này. 
Hành động này sẽ được áp dụng ngay cả khi quý vị cùng khai thuế với người phối ngẫu không có phúc 
lợi quá hạn.

Quyền Được Xem Xét Hành Chính Của Quý Vị Cho Hành Động Này

Nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị (trong trường hợp hoàn thuế chung), không đồng ý với bất kỳ hành 
động nào được đưa ra, quý vị có thể yêu cầu xem xét trước đại diện của Quận. Quý vị phải yêu cầu 
phiên xem xét này bằng cách liên hệ với cơ quan Quận được liệt kê ở trên. Trong phần xem xét này, quý 
vị có thể được đại diện bởi một luật sư và quý vị có quyền trình bày bằng chứng và kiểm tra các tài liệu 
được sử dụng bởi cơ quan Quận để tính số tiền quá hạn này. Để có được bản sao Thông Báo Về Quyết 
Định (Notice of Action) ban đầu nêu rõ lý do và cách tính toán của khoản thanh toán vượt mức, hãy liên 
hệ với cơ quan Quận (được liệt kê ở trên).

Một số lý do có thể khiến quý vị không đồng ý là: (1) Quý vị chưa bao giờ nhận Trợ Cấp Tiền Mặt (Cash 
Aid) hoặc CalFresh; (2) Số tiền hiển thị được cho là quá hạn là không chính xác; (3) Luật phá sản có hiệu 
lực tại thời điểm quý vị nộp đơn xin phá sản đã hủy bỏ số tiền được hiển thị là quá hạn; và (4) Cơ quan 
Quận không tuân thủ luật pháp của Tiểu bang và các quy định về Trợ Cấp Tiền Mặt hoặc CalFresh, khi 
tính toán số tiền mà quý vị mắc nợ.

Để cho phép Quận có thời gian thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào đối với hồ sơ của cơ quan trước 
khi khoản khấu trừ khả thi từ khoản hoàn thuế thu nhập tiểu bang của quý vị hoặc các khoản tiền khác 
mà Tiểu bang California nợ quý vị, yêu cầu của quý vị phải được Cơ quan Quận liệt kê ở trên trong vòng 
30 ngày kể từ ngày của thông báo này. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu xem xét lại trường hợp của mình 
bất cứ lúc nào trong năm, theo như Cẩm Nang về Chính Sách và Thủ Tục của Phòng Dịch Vụ Xã Hội tại 
Tiểu Bang California - Phần 20-407 cho phép.

Quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị cũng có thể yêu cầu Tòa Án Tối Cao dừng quyết định này và xác 
định xem (các) số tiền quá hạn được hiển thị có chính xác hay không. Vui lòng liên hệ với cơ quan Quận 
được liệt kê ở trên trong thông báo này để biết thêm thông tin.
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