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ਕੇਸ ਆਈਡੀ:

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਉਂਟੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਰਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ CalFresh ਫਾਇਦੀਆਂ (ਪਰਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੂਡ 
ਸਟੈਂਪਸ (Food Stamps) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। ਦਾਅਵਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ: $

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਉਪਰਕੋਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਾਅਵ ੇਬਾਰ ੇਅਤੇ ਦਾਅਵ ੇ‘ਤੇ ਰਨਰਪਖੱ ਸਣੁਵਾਈ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਰੂਿਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇੱਕ ਮਗੰ ਪਤੱਰ ਡਾਕ 
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਸਮਤੇ, ਲੋੜੀਂਦ ੇਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 60 ਰਦਨਾ ਂਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ ੇਜਾ ਂਕਈੋ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਤਾ ਂਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਖ਼ਜਾਨਾ ਰਵਭਾਗ (ਟੇ੍ਜਰੀ) (United 
States Department of the Treasury) (Treasury), ਟ੍ਜੇਰੀ ਆਫਸੈੱਟ ਪ੍ਗੋਰਾਮ (ਟੀ.ਓ.ਪੀ.) (Treasury Offset Program) (TOP) 
ਨੂ ੰਭੇਜ ਦਵੇਗੇੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ, 1982 ਦ ੇਦਣੇਦਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਰਧਰਨਯਮ (Debt Collection Act of 1982), 1996 ਦ ੇਦਣੇਦਾਰੀ 
ਉਗਰਾਹੀ ਸਧੋ ਅਰਧਰਨਯਮ (Debt Collection Improvement Act of 1996), ਸਘੰੀ ਰਵਧਾਨ 7 C.F.R. 273.18(n) ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਵਧਾਨ ਸਕੈਸ਼ਨ 
20-400 (State Regulation Section 20-400) ਵਲੱੋਂ ਰਦਤੱਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਨੂ ੰਭੇਜੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੇ੍ਜਰੀ ਰਵਭਾਗ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸ ੇਵੀ ਯੋਗ ਸਘੰੀ ਫਾਇਰਦਆ ਂਨੂ ੰਘਟਾ ਰਦਦੰਾ ਹ ੈਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਸੈੱਟ (ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ) ਲਈ ਯੋਗ ਸਘੰੀ 
ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਰਵਿੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਰਫੰਡ, ਰਜਸ ਰਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਰਗਆ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਕੈ੍ਰਡਟ;
• ਰਮਲਟਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵੱਿੋਂ 15% ਤੱਕ;
• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘੀ ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਵੱਿੋਂ 25% ਤੱਕ;
• ਰਮਲਟਰੀ ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ;
• ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ/ਰਵਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
• ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਟੇ੍ਜਰੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋੜਣ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਹੈ।

ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 60 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੂੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ:

• ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ: ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵੱਿ ਸਿੂੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਇਸ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿੈੱਕ ਜਾਂ ਮਨੀਆਰਡਰ ਭੇਜੋ; ਜਾਂ

• ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵੱਿ ਸੂਿੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ
ਰਦਓ, ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ; ਜਾਂ



State of California  – Health and Human Services Agency California Department of Social Services

TEMP 3014 (Punjabi) (2/20) Page 2 of 2

• ਪ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵੱਿ ਸੂਿੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਿਤੀ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵੱਿ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰੂਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਕਉਂ ਅਸਰਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: (1) ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ CalFresh ਪਾ੍ਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; (2) ਰਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹੈ; ਜਾਂ (3) ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ CalFresh ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਰਵੱਿ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਰਕੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ; ਜਾਂ

• ਰਦਵਾਰਲਆਪਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਦਵਾਰਲਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਿੈਰਲਤ ਰਦਵਾਰਲਆਪਣ ਰੋਕ (ਸਟੇ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਫਸੈੱਟ (ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਰਦਵਾਰਲਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵੱਿ ਸੂਿੀਬੱਧ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਰੂਿਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ CalFresh ਪਰਰਵਾਰ 
ਦਾ ਸਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਰਨਊ ਸਰਰਵਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ.) 
(Internal Revenue Service) (IRS) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਰਫੰਡ ਦੇ ਉਸ ਰਹੱਸੇ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰ 
ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਿਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੱੁਲ ਰਨਬੇੜੇ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਆਫਸੈੱਟ (ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ) ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਰਵੱਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟ੍ੇਜਰੀ ਰਵਭਾਗ ਉਸ 
ਭੁਗਤਾਨ ਰਮਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਬੇੜੇ ਯੋਗ ਕੱੁਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਵੱਿੋਂ 15% ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਮਆਦ ਰਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਸੰਘੀ 
ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਆਫਸੈੱਟ (ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ) ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਰਮਆਦ ਰਵੱਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।  ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਪੇਰੋਲ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਲਖਤ ਬੇਨਤੀ ਰਕੱਿੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਫਾਈਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਆਫਸੈੱਟ (ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ) ਲਈ ਰਨਬੇੜਾ ਪ੍ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਰਂਕ, ਇਹ 
ਸੰਘੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਆਫਸੈੱਟ (ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 
ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 60 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਕਰਮਿਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਰਨਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਰਬਆਨ ਰਦੰਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਰਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੇ੍ਜਰੀ ਰਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ 
ਸੰਘੀ ਫਾਇਰਦਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਨੱਜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਰਨਆਂ ਰਵਭਾਗ (Department 
of Justice) ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ੇਜਰੀ ਰਵਭਾਗ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਇਰਦਆਂ ਰਵੱਿੋਂ 15% 
ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ (Social Security Retirement), ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਰਡਸਐਰਬਰਲਟੀ (Survivors 
and Disability) ਫਾਇਦੇ, ਰੇਲਰੋਡ ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ (Railroad Retirement) (ਟੀਅਰ 2 ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਫਾਇਰਦਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲੰਗ ਪਾਰਟ ਬੀ 
(Black Lung Part B) ਫਾਇਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਵੱਿੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ $750 ਜਾਂ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ $9,000 ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਐਡਰਮਰਨਸਟ੍ੇਸ਼ਨ (Social Security Administration) ਤੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਇਨਕਮ 
(ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ.) (Supplemental Security Income) (SSI) ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਦਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰਰੋਕਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਰਦੰਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਰਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਰਵਆਂ ਦੇ ਅਰਧਰਨਯਮ (False 
Claims Act) (31 U.S.C. §§ 3729-3731), ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਰਨਆਂ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ 18 U.S.C. §§ 286, 
287, 1001, ਅਤੇ 1002, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (1) ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬਰੰਧਤ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਿ ਕਰ ਅਤੇ ਨਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, (2) ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਰਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ (3) 
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰਲਖਤ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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