
 

 

 إخطار وتحدید المسؤولیة 
Notice and Finding of Responsibility 

) ھذا باعتباره اإلخطار األولي لك أو بسبب تغیر مبلغ المشاركة الخاص بك منذ إرسال إخطار وتحدید NFRیتم إرسال إخطار وتحدید المسؤولیة (
على عاتقك مسؤولیة الدفع مقابل جزء من رعایتك كما تم تحدیده من قَِبل وزارة الخدمات  ) األخیر إلیك. وإنھ یُعَد تذكیًرا بأنھ تقع NFRالمسؤولیة (

.  WAC 388-835-0940والقانون   RCWمن قانون  43.20B.435، و43.20B.430). راجع المادتَین DSHSاالجتماعیة والصحیة (
 وتذّكر أن

). وإنھ یجب علیك دفع مبلغ المشاركة  RHCوعالجك لدى مركز التأھیل السكني ( مبلغ المشاركة، یُعَد حصتك الشھریة من تكالیف رعایتك، ودعمك، 
 الخاص بك كل شھر. ستتلقى بیانًا شھریًا بالفواتیر مع مظروف إعادة وقسیمة. یجب أن یتم تضمین القسیمة مع الدفعة الخاصة بك. 

 
 WAC) المبلغ الذي تلتزم بدفعھ استناًدا إلى القانون DSHSاالجتماعیة والصحیة () التابع لوزارة الخدمات CSOیحسب مكتب الخدمات المجتمعیة ( 

د مكتب الخدمات المجتمعیة (388-513-1380 ) تكلفة مبلغ المشاركة الخاص بك استناًدا إلى دراسة  CSO، ویتم تضمین ھذا المبلغ في ھذا الخطاب. یُحّدِ
 مواردك المالیة. 

 
 لماذا یوجد تغییر؟

) مبلغ المشاركة الجدید استناًدا إلى المعلومات الجدیدة الُمقدَّمة  CSOمبلغ المشاركة الخاص بك بتغیر دخلك ونفقاتك. یحسب مكتب الخدمات المجتمعیة (یتغیر 
 ویخطرك بالتغییر الحاصل في مبلغ المشاركة الخاص بك. 

 
 ) ھذا؟ NFRماذا إذا لم أتفق مع إخطار تحدید المسؤولیة (

-501-877-1) على الرقم المجاني  CSOموافقتك أو كانت لدیك أسئلة، یمكنك االتصال بمركز خدمة عمالء مكتب الخدمات المجتمعیة (في حالة عدم 
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ستالم ھذا اإلخطار.  یوًما من ا  30وفي حالة استمرار عدم موافقتك وكنت ترید الطعن على ھذا اإلخطار، فإنھ یمكنك طلب عقد جلسة استماع إداریة خالل  

 یجب أن یكون طلبك كتابیًا، ویتم إرسالھ عبر البرید مرة أخرى مع نسخة من ھذا الخطاب إلى العنوان التالي: 
 

ATTN: Office of Administrative Hearing (OAH) 
PO Box 42489 

Olympia, WA 98504-2489 
 

االستماع. سینظر أحد قضاة القانون اإلداري في قضیتك ویتخذ قراًرا استناًدا إلى المعلومات  سیتم إخطارك عبر البرید، بوقت ومكان حضورك إلى جلسة  
مھا.  التي تقّدِ

 
 ماذا یحدث في حالة تخلفي عن السداد؟

رة األصول  في حالة تخلفك عن سداد ھذا الدین، فإنھ یجوز للوزارة أن تتخذ مزیًدا من إجراءات التحصیل من خالل فرض حجز على عقارك، أو مصاد 
رة الضمان  الخاصة بك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، حساباتك البنكیة و/أو الحجز على أجرك. ویجوز لنا أیًضا الطلب من المحكمة، أو إدا

بإخطارك بأي إجراءات إضافیة  االجتماعي، أو ھیئات مصادر الدخل األخرى تعیین المنشأة التي تعیش فیھا باعتبارھا المستفید. وإن الوزارة لیست ملزمة 
 تتخذھا.
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