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STATE OF WASHINGTON  

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES  
PO BOX 9501 OLYMPIA WA 98507-9501 

DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES (DCYF) 

 إخطار المدفوعات الزائدة للعمیل من إدارة شؤون األطفال، والشباب، واألسر 
DCYF Client Overpayment Notice 

 .  اسم العمیل وعنوانھ 1
 ) / رقم التدقیق: OFAمكتب دعم األسرة (.  3       .  التاریخ:  2      

      

 حدّد واحدًا..  نظام الدفع:   4

      :  AFRS Orgأو مؤشر        .  وحدة اإلبالغ:  5
 .  * رقم تعریف العمیل في نظام الدفع: 6
      

      .  تاریخ المیالد:  7

 حدّد واحدًا مما یلي:  .8
ورقة حساب   DSHS 18-399یجب إرفاق النموذج   . SSPS  أ.  

المدفوعات الزائدة للعمیل / مقدم الخدمة في نظام الدفع في الخدمة  
 ). SSPSاالجتماعیة (

،  DSHS 18-399Aیجب إرفاق النموذج .   SSPSغیر نظام   ب.  
للمدفوعات الزائدة للعمیل / البائع / مقدم   AFRSحساب ترمیز 

 الخدمة في غیر نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة. 
      :  ACES AUرقم تعریف  .9

      رقم التفویض:   .10
      الالحقة:         السطر:   

 دوالر من       $.   لقد تلقیت منّا مدفوعات زائدة بقیمة 12
 .     إلى        

 

      وصف الخدمة:   ** .11
 ** راجع إرشادات "متعدد".  

المدفوعات، والمراسالت،   جمیع یُرجى استخدام رقم تعریف العمیل على  * .   وقد حدث ھذا بسبب: 13
 والمرفقات، والمكالمات الھاتفیة. 

      

 اإلدارة    العمیل        سبب المدفوعات الزائدة:    .14

 إرسال مدفوعات زائدة إلیك، فیُرجى االتصال بـ: سببأو   المبلغ إذا كانت لدیك أسئلة عن 

 .  اسم الموظف المختص: 15 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  رقم ھاتف الموظف المختص: 16 
              

      البرید اإللكتروني:   

 ، بمبلغ المدفوعات الزائدة الذي تلقیتھ إلى العنوان التالي: ”DSHS / OFR“أرسل الشیك أو الحوالة البریدیة، مستحقة الدفع إلى  أ. 
Department of Social and Health Services (DSHS) 

Office of Financial Recovery (OFR) 
Client Enforcement Unit (CEU) 

PO Box 9501 MS 45862 
Olympia, WA 98507-9501 

 مالء، على: إذا كنت تودّ مناقشة خطة الدفع، فاتصل بمكتب استرداد األموال التابع إلدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة، وحدة تحصیل الدیون من الع  ب. 
 ولمبیا) (أ 664-5700 (360)
 16183(رقم مجاني) داخلي  1-800-562-6114
 (رقم الھاتف النصي الخاص بخدمة ترحیل المكالمات في والیة واشنطن) 1-800-833-6388

باسمك سیظھر في تقریرك االئتماني،  إذا لم تدفع لنا، فال یزال بإمكاننا تحصیل المبلغ منك.  على سبیل المثال، یمكننا حجز أموال من شیك الراتب، وتقدیم طلب حق حجز  ج. 
 وحجز أموال من حسابك (حساباتك) المصرفي، أو أّي من ذلك. 
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،  )WCCC) التي تؤثر في مزایا برنامج رعایة الطفل لألقارب العاملین ( DCYFقرارات إدارة شؤون األطفال، والشباب، واألسر (یتمتع العمالء الذین یعترضون على  د. 
).  طلبات   110WAC-15-0280من قانون واشنطن اإلداري (  110-03 بالحق في طلب عقد جلسة استماع إداریة بموجب الفصل  بما في ذلك المدفوعات الزائدة،

 جلسات االستماع المقدمة من العمالء: 
شخصی�ا، أو عبر الھاتف، أو من خالل تقدیم طلبات مكتوبة إلى إدارة   )DCYF( یمكن تقدیمھا عن طریق التواصل مع إدارة شؤون األطفال، والشباب، واألسر  )1

DCYF  والتي یتم تقدیمھا أیًضا إلى مكتب جلسات االستماع اإلداریة )OAH  (110-03-0080و 110-03-0060 كما ھو مبین في قانون واشنطن اإلداري رقم.  
 لى مكتب جلسات االستماع اإلداریة، على العنوان  یجوز إرسال الطلبات الكتابیة إ 

Office of Administrative Hearing, P.O. Box 42489, Olympia WA 98504-2489. 
 ) إذا كانت الطلبات كتابیة. 2(110-03-0050 یجب أن تتضمن المعلومات والمستندات المذكورة في قانون واشنطن اإلداري رقم )2
الستماع اإلداریة، یُصدر مكتب جلسات  یوًما من تاریخ تلقي العمالء للقرارات التي یقدمون استئنافًا علیھا.  بعد استكمال جلسات ا 90یجب تقدیمھا في غضون  )3

. یحق للعمالء الذین یعترضون على األحكام  110-03-0480و110-03-0460  ) األحكام األولیة بمقتضى قانون واشنطن اإلداري رقمOAHاالستماع اإلداریة ( 
 .110-03-0550 إلى  110-03-0510 األولیة طلب إجراء مراجعات كما یرد في قانون واشنطن اإلداري من

النھائیة بعد النظر في طلبات المراجعة، واألحكام األولیة، وسجالت جلسات االستماع. یحق  عندما یطلب العمالء مراجعة األحكام األولیة، یُصدر قضاة المراجعة األحكام 
أو التماس   110-03-0580 إلى  110-03-0570 للعمالء الذین یعترضون على األحكام النھائیة طلب إعادة النظر فیھا كما ھو موضح في قانون واشنطن اإلداري من 

 .110-03-0590 مراجعات قضائیة كما ھو مبین في قانون واشنطن اإلداري رقم

تماع من خالل مكتب استرداد  إذا تم تخفیض المدفوعات الزائدة أو زیادتھا نتیجة القرار الصادر عن جلسة االستماع اإلداریة، فلن یعود لك الحق في طلب عقد جلسات اس ھـ. 
وإذا تمت زیادة المدفوعات الزائدة بموجب تغییر أجرتھ اإلدارة، فیحق لك طلب عقد جلسات استماع    وال. راجع الحكم النھائي لمعرفة حقوق االستئناف المتاحة لك.األم

 بشأن مبلغ الزیادة فقط. 
 

http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-15-0280
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0060
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0080
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0050
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0460
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0480
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0510
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0550
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0570
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0580
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0590

