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STATE OF WASHINGTON  

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

 إخطار بالمدفوعات الزائدة للعمیل 
Client Overpayment Notice 

 .  اسم العمیل وعنوانھ 1
 ) / رقم التدقیق: OFA.  مكتب مكافحة االحتیال والمساءلة (3       .  التاریخ:  2      

      

 حدد نظاًما.:   نظام الدفع.  4
      :  AFRS Orgأو مؤشر       .  وحدة إعداد التقاریر:  5
 .  * رقم معرف عمیل لنظام الدفع: 6
      

      :  تاریخ المیالد.  7
 حدد واحدًا مما یلي:  .8
، ورقة حساب المدفوعات الزائدة  DSHS 18-399یجب إرفاق النموذج   .SSPS  أ. 

 . )SSPSللعمیل / الموفر في نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة (
،  DSHS 18-399Aغیر نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة.   یجب إرفاق النموذج   ب. 

للمدفوعات الزائدة للعمیل / البائع / الموفر في غیر نظام الدفع في   AFRSحساب ترمیز 
 الخدمة االجتماعیة. 

      :  ACES AUرقم تعریف  .9

      رقم االعتماد:   . 10
      الالحقة:        سطر:    

 دوالر من       .   لقد تلقیَت منّا مدفوعات زائدة بقیمة 12
 .      إلى        

 

      وصف الخدمة:   ** . 11
 ** راجع اإلرشادات الخاصة بـ "متعدد". 

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

      

 اإلدارة   العمیل        :   سبب المدفوعات الزائدة . 14
 إرسال مدفوعات زائدة إلیك، فیُرجى االتصال على:  سببأو   المبلغإذا كانت لدیك أسئلة حول 

 .  اسم العامل: 15 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  رقم ھاتف العامل: 16 
      البرید اإللكتروني:        

 "، عن المدفوعات الزائدة التي تلقیتھا إلى: مكتب استرداد األموال/  واالجتماعیةإدارة الخدمات الصحیة أرسل الشیك الخاص بك أو الحوالة البریدیة، المستحقة 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 

 مناقشة خطة دفع، فاتصل على مكتب استرداد األموال بإدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة، وحدة تحصیل الدیون من العمالء، على: إذا كنت تود  ب.
 (أولیمبیا)  664-5700 (360)

 16183(خاٍل من الرسوم) رقم الھاتف الداخلي   1-800-562-6114
 (خدمة االتصال بضعاف السمع بوالیة واشنطن) 1-800-833-6388

تقریرك االئتماني، و/أو حجز  إذا لم تدفع فقد ال نزال نقوم بتحصیل مبالغ منك.  على سبیل المثال، یمكننا حجز أموال من صّك راتبك، و/أو تقدیم رھن باسمك سیظھر في ج.
 أموال من حسابك (حساباتك) البنكیة. 

) 90تلقیك مدفوعات زائدة، فلك الحق في طلب عقد جلسة استماع إداریة، ولكن عن طریق تقدیم طلب مكتوب فقط.  وأمامك فترة قدرھا تسعون (إذا لم توافق على سبب  د.
مسجل المطلوب  صفحة، من خالل إیصال عودة البرید الكل، مع رقم تعریف العمیل على المكتوب یوًما من استالم ھذا اإلخطار لطلب عقدة جلسة استماع.  أرسل طلبك 

)CMRRR:أو خدمة توصیل أخرى یمكن تتبعھا، إلى ( .Office of Administrative Hearings, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489  
مكتب االسترداد المالي. ثم راجع طلبك  إذا تم تخفیض المدفوعاتك الزائدة الخاصة بك أو زیادتھا بسبب نتیجة جلسة االستماع اإلداریة، فلن تتمتع بحقوق السمع من خالل  ھـ. 

 أما إذا تم زیادة المدفوعاتك الزائدة بسبب التغییر الذي أجرتھ الدائرة، فال یحق لك سماع إال مبلغ الزیادة فقط.  النھائي للحصول على حقوق االستئناف. 
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 DSHS 18-398اإلرشادات الخاصة بإكمال إخطار بالمدفوعات الزائدة للعمیل،  
،  DSHS 18-399ب) النموذج  و، إخطار بالمدفوعات الزائدة للعمیل؛ DSHS 18-398یجب أن تتضمن حزمة المدفوعات الزائدة الكاملة للعمیل ما یلي:  أ) النموذج 

ع / الموفر في غیر نظام الدفع  للمدفوعات الزائدة للعمیل / البائ  AFRS، حساب ترمیز 399A-DSHS 18النموذج  أوحساب مدفوعات غیر صحیح للخدمة االجتماعیة 
یُرجى كتابة جمیع النماذج عبر اإلنترنت وإرسالھا    ./https://forms.dshs.wa.lclفي الخدمة االجتماعیة. جمیع النماذج متاحة على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

من  أو MS 45862) على OFRاعتھا وإرسالھا عبر خدمة برید الوالیة إلى مكتب استرداد األموال (طب  أو clientop@dshs.wa.govمرفق برید إلكتروني إلى:  
 . USPS :(OFFICE OF FINANCIAL RECOVERY, PO BOX 9501, OLYMPIA WA 98507-9501خالل إدارة برید الوالیات المتحدة (

 clientop@dshs.wa.gov بریدًا إلكترونیًا إلى:إذا كانت لدیك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة أخرى، فأرسل 

 إكمال نماذج المدفوعات الزائدة    أ.
االحترافیة. یجب أن تكون إخطارات إدارة الخدمات الصحیة واالجتماعیة ینبغي أن تمثّل والیة واشنطن بأسلوب ینم عن .  یجب كتابتھا.  تعبئة جمیع الحقول إلزامي

 اإلخطارات واضحة وسھلة القراءة الحتیاجات اإلدخال لمكتب استرداد األموال وللعمالء كإخطار بشأن الدین. 
ن یقوم مكتب استرداد  بعد أ تُرسل، أو تعطي، نسخة من المدفوعات الزائدة إلى العمیل.  فمكتب استرداد األموال سیقوم بإخطارھم بشأن الدین بالصورة المناسبة، وذلك ال

 األموال بإنشائھ.
 :  أدخل اسم العمیل وعنوانھ كما یظھر في نظام الدفع. اسم العمیل والعنوان  .1
 . DSHS 18-398: أدخل التاریخ الذي تمت كتابتھ في النموذج التاریخ  .2
) / رقم تدقیق ینطبق على ھذه المدفوعات OFAمكافحة االحتیال والمساءلة (:  أدخل أي رقم لمكتب ) / رقم التدقیقOFAرقم مكتب مكافحة االحتیال والمساءلة ( .3

 الزائدة. 
(نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة) أو   SSPS :   أدخل التسمیة المختصرة لنظام الدفع الذي تم استخدامھ إلجراء الدفع األصلي. على سبیل المثال:نظام الدفع  .4

IPOne )ProviderOne  أو (لألفرادSSBP  (نظام الدفع والفوترة في الخدمة االجتماعیة) أوP1Med  نظام)ProviderOne  .(الطبي 
 للمكتب الذي اعتمد الدفع. AFRSأدخل وحدة اإلبالغ أو مؤشر شركة  :AFRSوحدة اإلبالغ أو مؤشر شركة  .5
 المدفوعات الزائدة بموجبھ.:  أدخل رقم تعریف العمیل الذي تم تحمیل رقم تعریف العمیل بنظام الدفع  .6
 :  أدخل تاریخ میالد العمیل بصیغة شھر/یوم/سنة.تاریخ المیالد .7
(في غیر نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة) وقم بتضمین ورقة الحساب ذات  Non-SSPS(في نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة) أو  SSPSحدد مربع االختیار لـ    .8

 ).399A-18أو  399-18الصلة (
a. SSPS -  18-399حدد ھذا المربع إذا كان نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة ھو الذي أجرى الدفع؛ یجب إرفاق نموذج إدارة الخدمات الصحیة واالجتماعیة ،

 للخدمة االجتماعیة.    حساب مدفوعات غیر صحیح
b. SSPS-Non -  نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة بإجراء الدفع؛ یجب إرفاق نموذج إدارة الخدمات الصحیة واالجتماعیة لم یقمحدد ھذا المربع إذا           

18-399A حساب ترمیز ،AFRS نظام الدفع في الخدمة االجتماعیة.    لإلخطار بالمدفوعات الزائدة للعمیل / البائع / الموفر للمدفوعات في غیر 
 إذا كان متوفًرا.  ACES AUأدخل رقم تعریف  :ACES AUرقم تعریف  .9

بإدراجھا احد وقم :  أدخل رقم االعتماد من النظام الذي قام بإجراء الدفع. أدخل كلمة "متعدد" إذا كانت المدفوعات الزائدة تنطوي على أكثر من اعتماد ورقم االعتماد  .10
 ). 399A-18أو   399-18كلھا في قائمة بورقة الحساب ذات الصلة (

 : أدخل رقم خط االعتماد من النظام الذي قام بإجراء الدفع إذا كان منطبقًا. رقم خط االعتماد
 :  أدخل الحقة االعتماد من النظام الذي قام بإجراء الدفع إذا كان منطبقًا. الحقة االعتماد

ائمة  وصفًا للخدمة الُمقدّمة. أدخل كلمة "متعدد" إذا كانت المدفوعات الزائدة تنطوي على أكثر من وصف واحد للخدمة وقم بإدراجھا كلھا في ق : أدخلوصف الخدمة .11
 ). 399A-18أو  399-18بورقة الحساب ذات الصلة (

 تحمیل المدفوعات الزائدة فیھا. :  أدخل المبلغ وفترات البدء واالنتھاء التي تم المبلغ وفترة خدمة المدفوعات الزائدة .12
 :  قدّم شرًحا مختصًرا ألسباب المدفوعات الزائدة. شرح للمدفوعات الزائدة .13
 : تحقق ممن تسبّب في المدفوعات الزائدة وھل ھو "العمیل" أو "اإلدارة". سبب الخطأ في المدفوعات الزائدة   .14
 :  اكتب اسمك في ھذا المربع.اسم العامل  .15
 :  أدخل رقم ھاتفك المباشر وعنوان بریدك اإللكتروني. عنوان بریده اإللكترونيو رقم ھاتف العامل .16

 ب.  تعدیل (تعدیالت) المدفوعات الزائدة 
الجدید  تكتب "إلغاء" أو أي معلومات أخرى مكتوبة بخط الید على أو في ثنایا نموذج "اإلخطار بالمدفوعات الزائدة" القدیم. قم بتعبئة النموذج  العند تعدیل مدفوعات زائدة، 

 عن طریق اتباع اإلرشادات الموجودة في القسم أ. أعاله. أدخل تاریخ الیوم.
"، ثم وّضح السبب في تعدیل المدفوعات الزائدة. فھذه المعلومات ستجعل األمر واضًحا لموظفي شھر/یوم/سنة ھذا تعدیل لمدفوعات زائدة بتاریخ:اكتب: "   13في المربع  

 مكتب استرداد األموال بشأن أي الدیون سیتم تعدیلھا، وسیكون بمثابة توضیح مفید إلى العمیل. 
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	 الإرشادات الخاصة بإكمال إخطار بالمدفوعات الزائدة للعميل، DSHS 18-398
	يجب أن تتضمن حزمة المدفوعات الزائدة الكاملة للعميل ما يلي:  أ) النموذج DSHS 18-398، إخطار بالمدفوعات الزائدة للعميل؛ و ب) النموذج DSHS 18-399، حساب مدفوعات غير صحيح للخدمة الاجتماعية أو النموذج DSHS 18-399A، حساب ترميز AFRS للمدفوعات الزائدة للعميل / البائع / الموفر في غير نظام الدفع في الخدمة الاجتماعية. جميع النماذج متاحة على الإنترنت على الموقع الإلكتروني https://forms.dshs.wa.lcl/.  يُرجى كتابة جميع النماذج عبر الإنترنت وإرسالها مرفق بريد إلكتروني إلى:  clientop@dshs.wa.gov أو طباعتها وإرسالها عبر خدمة بريد الولاية إلى مكتب استرداد الأموال (OFR) على MS 45862 أو من خلال إدارة بريد الولايات المتحدة (USPS): OFFICE OF FINANCIAL RECOVERY, PO BOX 9501, OLYMPIA WA 98507-9501.
	إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة أخرى، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى: clientop@dshs.wa.gov

