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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) 

Повідомлення клієнту Департаменту у справах дітей, молоді та родин 
(DCYF) про переплату 

DCYF Client Overpayment Notice 
1.  ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ ТА АДРЕСА КЛІЄНТА 
      

2.  Дата:         3.  № OFA / аудиту: 
      

4.  Платіжна система:  Select one. 

5.  Звітний підрозділ:       або індекс AFRS Org Index:       

6.  * Ідентифікаційний номер (ІД) клієнта в платіжній системі: 
      

7.  Дата народження:        

8. Оберіть один із наведених нижче пунктів: 
 a.  SSPS.  Мусить додати форму DSHS 18-399 

SSPS - Відомість про розрахунок переплати для 
клієнта / постачальника послуг, яка стосується 
SSPS (SSPS Client / Provider Overpayment 
Computation Sheet).  

 б.  Не стосується SSPS.  Мусить додати форму 
DSHS 18-399A Відомість про розрахунок та 
визначення коду AFRS для переплати для 
клієнта / надавача послуг / постачальника 
послуг, яка не стосується SSPS (SSPS Client / 
Provider Overpayment Computation Sheet). 

9. Ідент. номер ACES AU:        
10. Номер дозволу:         
 Рядок:        Суфікс:        

12.   Ми переплатили на вашу користь $       за період з 
       до      . 

11. ** Опис послуг:        
** Див. інструкції щодо терміну «Multiple» («Кількаразовий»). 

13.   Це сталося з таких причин: 
* Зазначайте ідентифікаційний номер клієнта на будь-

якій кореспонденції, у будь-яких платіжних чи доданих 
документах та під час телефонних переговорів. 

      

14. Причина переплати:    Клієнт       Депатамент 
Якщо у вас є питання щодо суми та причини переплати, зателефонуйте:  
15.  Прізвище й ім'я робітника: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.  Номер телефону робітника:        
 Адреса електронної пошти:       

А. Надішліть чек або платіжне доручення на суму переплати на користь «DSHS / OFR» на адресу: 
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 

Б. Щоб обговорити план виплат, зателефонуйте до Управління стягнень коштів із клієнтів (Client Enforcement Unit) Бюро 
фінансових відшкодувань (Office of Financial Recovery, OFR) за телефонами: 

(360) 664-5700 (м. Олімпія) 
1-800-562-6114 (безкоштовний телефон), додатковий номер  16183 
1-800-833-6388 (телетайп-ретранслятор штату Вашингтон) 

В. Якщо ви не повернете переплачені кошти, ми можемо відрахувати їх у вас.  Наприклад, ми можемо відрахувати кошти з 
вашої заробітної платні, оформити арешт вашої власності, що буде відображене в вашій кредитній історії, а також/або 
відрахувати гроші з ваших банківських рахунків. 
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Г. Клієнти, які не згодні з рішеннями Департаменту DCYF, що впливають на їхні пільги за програмою WCCC, включаючи 
переплати, мають право на адміністративне слухання відповідно до розділу 110-03 Адміністративного кодексу штату 
Вашингтон (WAC) (WAC 110-15-0280).  Запит клієнта на проведення слухання: 
1) Для цього можна звернутися до Департаменту DCYF особисто, телефоном або подати до Департаменту DCYF 

письмові запити, які також мають бути подані до Офісу з адміністративних слухань (Office of Administrative 
Hearings, OAH) згідно з інструкціями WAC 110-03-0060 і 110-03-0080.  Письмові запити можна надсилати до Office 
of Administrative Hearing, P.O. Box 42489, Olympia WA 98504-2489. 

2) Якщо запити подано в письмовому вигляді, мають містити інформацію та документи, описані в WAC 110-03-
0050(2). 

3) Мають бути прийняті упродовж 90 днів із дня отримання клієнтом рішень, що оскаржуються.  Після завершення 
адміністративних слухань Адміністрація OAH видає первинні розпорядження відповідно до WAC 110-03-
0460 і 110-03-0480. Клієнти, які не згодні з первинними розпорядженнями, можуть вимагати перегляду, як це 
передбачено розділами WAC з 110-03-0510 до 110-03-0550. 

У разі, якщо клієнти вимагатимуть перегляду первинних розпоряджень, судді, що їх переглядають, приймають 
остаточні рішення після розгляду запитів на перегляд, первинних розпоряджень та протоколів слухань. Клієнти, які не 
згодні з остаточними рішеннями, можуть вимагати нового перегляду, як це передбачено розділами WAC з 110-03-
0570 до 110-03-0580, або вимагати судового перегляду згідно з WAC 110-03-0590. 

Ж. Якщо розмір вашої переплати був зменшений або збільшений за результатами адміністративного слухання, ви 
більше не маєте права на розгляд справи в Бюро фінансових відшкодувань (Office of Financial Recovery). Інформація 
про ваші права на апеляцію наведена в формі остаточного рішення.  Якщо розмір вашої переплати був збільшений у 
зв'язку зі змінами, внесеними Департаментом, ви маєте право на слухання лише щодо суми збільшення.  

 

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=110-03-0050
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0460
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=110-03-0570
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0580
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-03-0590

