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ຫມຳຍເລກເຄສ:

ຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕ້ີຂ້າງເທິງມີບັນທຶກທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ທ່ານຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຍອດເງິນທ່ີບ່ໍໄດ້ຈາ່ຍຄືນເຊ່ິງເປັນຜົນມາຈາກ 
ການຈາ່ຍເງິນສະຫວດັດີການ CalFresh (ເຊ່ິງຕະກ້ີເອ້ີນວາ່ສະແຕມອາຫານ). ເກີນ ຈ�ຳນວນເງນິທີຮ່ອດກ�ຳນດົຊ�ຳຮະ: $

ຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕ້ີຂ້າງເທິງໄດ້ພະຍາຍາມເກັບເງິນຈາກທ່ານ, ລວມທັງສ່ົງຈດົໝາຍ ຮຽກຮອ້ງແຈງ້ໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບ 
ຂ້ໍຮຽກຮອ້ງນ້ີ, ແລະສິດທິຂອງທ່ານທ່ີຈະໄດ້ຮບັການໄຕ່ສວນຢ່າງຍຸຕິທໍາ ກ່ຽວກັບຂ້ໍຮຽກຮອ້ງນ້ີ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຈາ່ຍໜີສິ້ນຂອງ
ທ່ານຫືຼກະທໍາການໃດຫນ່ືງ ກ່ອນ 60 ວນັນັບແຕ່ວນັທ່ີແຈງ້ການນ້ີ, ຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕ້ີຈະສ່ົງໜີຂ້ອງທ່ານໄປທ່ີ United 
States Department of the Treasury (Treasury) Treasury Offset Program (TOP) ເພ່ືອເກັບໜີທ່ີ້ຄ້າງ. ການກະທໍານ້ີ 
ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດຕາມກົດຫມາຍວາ່ດ້ວຍການເກັບຫນ້ີປີ 1982, ກົດຫມາຍວາ່ດ້ວຍການປັບປຸງການເກັບໜີປີ້ 1996, 
ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ 7 C.F.R. 273.18(n), ແລະກົດຂອງລັດ ມາຕຮາ 20-400. ເມ່ືອໜີສິ້ນຂອງທ່ານຖືກສ່ົງໄປ 
TOP , Treasury ຈະຫຸຼດຫືຼເກັບເງິນສະຫວດັດີການຈາກລັດຖະບານກາງໃດໆ ທ່ີທ່ານມີສິດໄດ້ຮບັຕາມຈໍານວນໜີຂ້ອງທ່ານ.  
ການຈາ່ຍເງິນຈາກລັດຖະບານທ່ີມີສິດໄດ້ຮບັເພ່ືອນໍາມາໃຊໜ້ີລ້ວມເຖີງ:

• ເງິນຄືນພາສີອາກອນຈາກລັດຖະບານກາງ, ລວມເຖີງເງິນເຄຮດິຕພາສີອາກອນທີ່ໄດ້ຮັບ;
• ສູງເຖິງ 15% ຂອງເງິນເດືອນລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານ, ລວມທັງເງິນເດືອນຂອງທະຫານ;
• ສູງເຖິງ 25% ຂອງເງິນກະສຽນວຽກຂອງລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານ;
• ເງິນກະສຽນວຽກຂອງທະຫານ;
• ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ / ຜູ້ຂາຍ; ແລະ/ຫຼື
• ການຈ່າຍເງິນຈາກລັດຖະບານກາງອື່ນ ໆ

ນອກຈາກນ້ັນ, Treasury ກ່ໍຍັງໄດ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ້ເພ່ີມການລົງໂທດ, ຄ່າທໍານຽມ, ຫຼຄ່ືາໃຊ້ຈາ່ຍອ່ືນໆເຂ້ົາລວມໃນໜີທ່ີ້ຍັງບ່ໍໄດ້ຈາ່ຍ
ຂອງທ່ານ.

ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ TOP, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕໍ່ຫາຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕີ້ຂ້າງເທິງແລະເຮັດສິ່ງໜຶ່ງໃດຕໍ່ໄປນີ້ພາຍໃນ 60 ວັນນັບຈາກ 
ວັນທີແຈ້ງການນີ້:

• ຈຳ່ຍຫນີ້ຂອງທຳ່ນຄືນ: ເພື່ອຈ່າຍໜີ້ຂອງທ່ານຄືນ, ໃຫ້ສົ່ງເຊັກຫຼື money order, ຈ່າຍຈໍານວນທີ່ທ່ານເປັນໜີ້ທັງຫມົດ
ໃຫ້ກັບ ຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕີ້ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການຕໍ່ໄປນີ້; ຫຼື

• ຕົກລົງກັບແຜນການຈາ່ຍເງິນຄືນ ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດຈາ່ຍໜີໄ້ດ້ທັງຫມົດ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕ່ໍຫາຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕ້ີທ່ີລະະບຸ
ຢູ່ໃນແຈ້ງການນີ້, ແລະຕົກລົງກັບແຜນການຈ່າຍຄືນທີ່ທ່ານຍອມຮັບໄດ້, ແລະຈ່າຍເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຕາມແຜນການຈ່າ
ຍຄືນ; ຫຼື
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• ຂ�ໃຫມ້ກີຳນທບົທວນທຳງດຳ້ນບ�ລຫິຳນ: ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວາ່ໜີສິ້ນທັງໝົດ, ຫືຼບາງສ່ວນຍັງບ່ໍໄດ້ເກີນກໍານົດຈ່າຍ,
ຫຼບ່ໍືສາມາດບງັຄັບໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທ່ານຕ້ອງສ່ົງຫຼັກຖານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທ່ານໃຫ້ກັບ
ຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕ້ີທ່ີລະບຸຢູ່ໃນແຈງ້ການນ້ີ. ທ່ານຈະໄດ້ຮບັແຈງ້ການກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄາວຕ້ີກ່ຽວກັບໜີ້
ຂອງທ່ານ. ເຫດຜົນບາງຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດບໍ່ເຫັນດີນໍາໜີ້ແມ່ນ: (1) ທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ CalFresh; (2) ຈໍານວນເງິນ
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກີນກໍານົດຈ່າຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ຫຼື (3) ຄາວຕີ້ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງລັດແລະກົດລະບຽບ
ເລື່ອງ CalFresh ເມື່ອຄິດໄລ່ວ່າທ່ານເປັນໜີ້ເທົ່າໃດ; ຫຼື

• ລົມ້ລະລຳຍ: ຖ້າທ່ານຍ່ືນຂໍລ້ົມລະລາຍແລະຄໍາສ່ັງລ້ົມລະລາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮບັຜົນ
ທ່ີຕ້ອງຈາ່ຍ ຫືຼ ຖືກຮຽກເກັບເງິນອ່ືນໆໃນຂະນະທ່ີຄໍາສ່ັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ກະລຸນາແຈງ້ໃຫ້ຫນ່ວຍງານຂອງຄາວຕ້ີທ່ີລະບຸ 
ຢູໃ່ນແຈງ້ການນ້ີຊາບ ໂດຍໃຫ້ສົ່ງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍນັ້ນ.

ຖ້າທ່ານຍື່ນເສຍພາສີລາຍໄດ້ຮ່ວມກັນແລະຄູ່ສົມລົດຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນ CalFresh ໃນເວລາທີ່  
ຈ່າຍເກີນ, ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ຫາ  Internal RevenueService (IRS) ກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນເສຍພາສີລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ. IRS ຈະແຈ້ງ
ໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຈະປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງສ່ວນແບ່ງເງິນຄືນພາສີອາກອນລາຍໄດ້ເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບ
ຄູ່ສົມລົດຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ເປັນໜີ້ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານກາງ, ເງິນຈາ່ຍສຸດທິທ່ີສາມາດເອົາໄດ້ໃນປະຈບັຸນຂອງທ່ານຈະຖືກນໍາໄປຈາ່ຍຖ້າທ່ານ  
ບໍ່ຈ່າຍໜີ້ຂອງທ່ານ ຫຼືບໍ່ໄດ້ກະທໍາການອື່ນໃດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນແຈ້ງການນີ້. ພາຍໃຕ້ TOP, Treasury ຈະຫັກສູງເຖິງ 
15% ຂອງເງິນຈ່າຍສຸດທິທີ່ສາມາດເອົາໄດ້ຂອງທ່ານ ເລີ່ມຕົ້ນໃນໄລຍະການຈ່າຍທີ່ໜີ້ຂອງທ່ານຖືກສົ່ງໃຫ້ເປັນເງິນເດືອນຂອງ
ລັດຖະບານກາງ ຫຼືຄ່າແຮງງານຊົດເຊີຍ ແລະຈະສືບຕໍ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະການຈ່າຍຈົນກ່ວາ ໜີ້ສິນຂອງທ່ານບວກກັບຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າປັບໃໝ, ຫຼືຄ່າອື່ນໆ. ຈະຈ່າຍເຕັມ. ເມື່ອ TOP ລະບຸວ່າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານຈາກລັດຖະບານກາງ, ທ່ານຈະ 
ມີສິດໄດ້ຮບັການໄຕ່ສວນເພ່ືອຄັດຄ້ານວາ່ໜີມີ້ຢູ່ຈງິແທ້ ຫືຼຈໍານວນໜີ,້ ຫືຼຈາໍນວນທ່ີຈະຫັກອອກຈາກເງິນຄ່າຈາ້ງ  ທ່ານຈະໄດ້ຮບັ  
ຂໍ້ມູນວ່າຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນພິຈາລະນາໄດ້ທີ່ໃດ ເມື່ອ TOP ລະບຸວ່າທ່ານໄດ້ຮັບ  
ເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານຈາກລັດຖະບານກາງ ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງເພື່ອຂໍໃຫ້ໄຕ່ສວນຢ່າງທັນເວລາຈະເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນ  
ຫັກເງິນເດືອນຫຼືເງິນຄ່າແຮງງານຈາກລັດຖະບານກາງຍຸດພັກ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຢຸດການຫັກເງິນປະເພດອື່ນໆ 
ຈາກລັດຖະບານກາງ. ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງການໄຕ່ສວນພິຈາລະນາ ຈະອອກໃຫ້ບໍ່ກາຍ 60 ວັນຫຼັງຈາກຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ 
ການໄຕ່ສວນພິຈາລະນາ. ໃນຖານະເປັນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານກາງ, ຖ້າທ່ານເຮັດຫຼືໃຫ້ຄໍາຖະແຫຼງ ສະແດງການຫຼື  
ຫັຼກຖານທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼບ່ໍຈງິແທ້, ນອກຈາກຈະຖືກການລົງໂທດອ່ືນໆ ແລ້ວ, ທ່ານກ່ໍຍັງ ອາດຈະຖືກລົງໂທດທາງວໄິນນໍາ. ເມ່ືອໜີສິ້ນ  
ຂອງທ່ານຖືກສົ່ງໄປ TOP , Treasury ຈະຫຼຸດຫຼືເກັບເງິນສະຫວັດດີການຈາກລັດະບາບານກາງໃດໆ ທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ 
ຕາມຈໍານວນໜີ້ຂອງທ່ານ ແລະ ອາດຈະສົ່ງໜີ້ຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ຕາມເກັບໜີ້ຫຼື Department of Justice. Treasury ຈະຫກັເງນິ  
15% ຂອງເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຫືຼເງິນທ່ີໄດ້ຈາກລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານເຊ່ັນ: ເງິນບໍານານປະກັນສັງຄົມ, ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ ຜູ້ລອດຊີວິດ 
ແລະຄົນພິການ, ເງິນບໍານານຈາກລົດໄຟ (ນອກເໜືອຈາກຜົນປະໂຫຍດອັນດັບທີ 2), ແລະເງິນ ສະຫວັດດີການ Black Lung  
Part B, ເພ່ືອຊໍາລະໜີຄື້ນ. ທ່ານອາດຈະມີສິດທ່ີຈະເກັບເງິນຢ່າງໜອ້ຍ $750 ໂດລາຕ່ໍເດືອນຫືຼ $9,000 ຕ່ໍປີຈາກເງິນຂອງທ່ານ  
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະບານກາງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນບໍານານປະກັນສັງຄົມເພີ່ມເຕີມ (Supplemental Security Income)  
(SSI) ເງິນສະຫວດັດີການຄົນພິການຈາກຫ້ອງການປະກັນສົງຄົມ, ເງິນສະຫວດັດີການເຫ່ົຼານ້ັນຈະບ່ໍຖືກເອົາໄປຈາ່ຍໜີຂ້ອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານສ້າງຫຼືເຮັດຫຼືໃຫ້ ຄໍາຖະແຫຼງ ສະແດງການ ຫຼືຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ຈິງແທ້, ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຜິດ ໄດ້ຮັບ  
ການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (31 U.S.C. §§3729-3731), ຫຼືກົດໝາຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແລະ/ຫຼື ການລົງໂທດທາງອາຍາພາຍໃຕ້ 18 U.S.C. §§ 286, 287, 1001, ແລະ 1002, ຫຼືກົດໝາຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກ່ອນທີ່ໜີ້ຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ TOP, ທ່ານສາມາດ (1) ກວດສອບແລະອັດສໍາເນົາບັນທຶກຂອງຄາວຕີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜີ້ຂອງ
ທ່ານ, (2) ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົບທວນຄໍາຕັດສິນຂອງຄາວຕີ້ວ່າທ່ານເປັນໜີ້ນີ້, ແລະ (3) ເຂົ້າເຮັດສັນຍາຈ່າຍຄືນທີ່ທ່ານຍອມຮັບ
ໄດ້ໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
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