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ਕੇਸ ਆਈ.ਡੀ.:

ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਕਾਿਡ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਇਰਦਆਂ ਦੀ ਿਕਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ CalFresh (ਪਰਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 
ਬਕਾਇਆ (ਰਨਿਧਾਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਪਾਿ ਕਿ ਚੁੱਕੇ) ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀ ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਮ(ਮਾਂ) ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਰਵੱਚ ਿੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਫ੍ਰ ੈਂਚਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਬੋਿਡ (Franchise Tax Board) ਨੰੂ ਭੇਰਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵੱਚ ਸਾਿੀਆਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਿਕਮਾਂ 
ਨਾ ਰਦੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਿ ਹੋ। 

ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ   $ CalFresh  $

ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਿਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰ ੈਂਚਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿੋਡ ਇਸ ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵੀ ਿਾਜ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਲਾਟਿੀ ਦੀ ਰਜੱਤ ਦੀਆਂ ਿਕਮਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ 
ਸਿਕਾਿ ਰਵੱਚ ਿਾਜ ਰਨਯੰਤ੍ਰਕ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 12419.5 (State Controller in California Government Code Section 
12419.5) ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ - ਸੈਕਸ਼ਨ 20-400 (California 
Department of Social Services Manual of Policies and Procedures - Section 20-400) ਵੱਲੋਂ  ਅਰਧਕਾਿ ਰਦੱਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ) ਨੰੂ ਿੋਕ ਕੇ ਿੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਿਵਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਿੂਪ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਿਨ 
ਫਾਈਲ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਦੇਣਦਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਰਖਆ (Administrative Review) ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ (ਸਯੁੰਕਤ ਟਕੈਸ ਰਿਫਡੰ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ) ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਰਕਸ ੇਵੀ ਕਾਿਵਾਈਆ ਂਤੋਂ ਅਸਰਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ 
ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦ ੇਸਨਮਖੁ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂ ੰਸਪੰਿਕ ਕਿਕ ੇਇਸ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਰਖਆ ਰਵੱਚ, ਰਕਸ ੇਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਬੂਤ ਪਸ਼ੇ ਕਿਨ ਅਤੇ ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਮ ਦਾ ਰਹਸਾਬ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਵਲੱੋਂ  ਵਿਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਿਵਾਈ ਦ ੇਮਲੂ ਨੋਰਟਸ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਕਾਉਂਟੀ (ਉੱਤੇ 
ਸਚੂੀਬੱਧ) ਨੂ ੰਸਪੰਿਕ ਕਿ,ੋ ਰਜਸ ਰਵਚੱ ਵਾਧ ੂਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਕਾਿਨ ਅਤੇ ਰਹਸਾਬ-ਰਕਤਾਬ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਭੰਾਵੀ ਕਾਿਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਉਂ ਅਸਰਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ: (1) ਤੁਸੀਂ ਕਦ ੇਵੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ CalFresh ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; (2) ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ 
ਿਕਮ ਦ ੇਤੌਿ ‘ਤੇ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਿਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹੈ; (3) ਦੀਵਾਰਲਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਕਿਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੀਵਾਰਲਆ ਕਨੂਨੰਾ ਂਨੇ ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ 
ਿਕਮ ਦ ੇਤੌਿ ‘ਤੇ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਿਕਮ ਦਾ ਰਨਬੇੜਾ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਸੀ; ਅਤੇ (4) ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕੰਨੀ ਿਕਮ ਦ ੇਦਣੇਦਾਿ ਹ,ੋ ਿਾਜ 
ਦ ੇਕਨੂਨੰਾ,ਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂCalFresh ਦ ੇਰਵਧਾਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਰਵਚੱ ਅਸਫਲ ਿਹੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਜ ਆਮਦਨੀ ਟਕੈਸ ਰਿਫਡੰ ਰਵੱਚੋਂ, ਜਾ ਂਕੈਲੀਫਿੋਨੀਆ ਿਾਜ ਵਲੱੋਂ  ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਿ ਪਸੈ ੇਰਵੱਚੋਂ ਸਭੰਾਵੀ ਕਟਤੌੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂ ੰਕਈੋ 
ਵੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਸਧੋਾ ਂਕਿਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਦੇਣ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਦੀ ਤਾਿੀਖ ਦ ੇ30 ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅਦੰਿ-ਅਦੰਿ ਉੱਤੇ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨੂ ੰਰਮਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਰਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦ ੇਦਿੌਾਨ ਰਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਸੇ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ  ਸਮਾਜ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੇ 
ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਵਾ ਂਦ ੇਕਲੈਫਿੋਨੀਆ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਮਨੂੈਅਲ - ਸਕੈਸ਼ਨ 20-407 (California Department of Social Services Manu-
al of Policies and Procedures - Section 20-407) ਵਲੱੋਂ  ਅਰਧਕਾਿ ਰਦਤੱਾ ਰਗਆ ਹੈ)।

ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਇਹ ਕਾਿਵਾਈ ਨੰੂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਮ(ਮਾ)ਂ ਠੀਕ ਹੈ, 
ਸਪੁੀਿੀਅਿ ਕਿੋਟ (Superior Court) ਰਵਚੱ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵਚੱ ਉੱਤ ੇਸੂਚੀਬਧੱ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨੂ ੰਸਪੰਿਕ ਕਿੋ।
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