
 

 

 
 
 
 
 
To:  All Schools, Tech Centers, Exceptional Ed. Centers and Alternative Ed. Centers 
 
From:  Treasury Services 
 
Re:  New Check Collection Procedures 
 
 
Các Chi Phiếu Trả Lại 
Nhằm trong cố gắng hạn chế chi phí tốn kém nội bộ của các trường chúng tôi và các 
quận hạt mỗi năm phải chịu về các chi phiếu trả lại (không tiền bảo chứng – NSF. 
Trương mục đóng, Gian dối và Ngưng trả chi phiếu), chúng tôi đã ký hợp đồng với 
Hệ Giải Pháp Hệ Thống Đòi Nợ (ARS).  
 
ARS cung cấp dịch vụ này cho rất nhiều Trường Quận Hạt khắp nước và sẽ phạt 
những chi phiếu ký cho trường Quân chúng tôi mà không tiền bảo chứng .  Cho mỗi 
chi phiếu NSF, ARS sẽ theo dõi điện tử chương mục xấu của người viết chi phiếu và 
cho phép thử (2) lần lấy qua điện tử cho khỏan tiền chi phiếu ký cộng thêm lệ phí 
tiểu bang cho phép lấy về các chi phiếu trả lại như sau:  
  

Khỏan Chí Phiếu Ký                                     Lệ phí Trả lại 
$.01 đến $50.00                                                       $25.00 
$50.01 đến $300.00                                                 $30.00 

  $300.01-$800.00                                                      $40.00 
 $800.01 – Và trên                               5% Tổng số Chi Phiếu Ký 

 
Nếu chi phiếu trà lại của Chương mục Đóng, Gian Dối, Ngưng Trả hay khỏan mà 
NSF không thể thu hồi qua điện tử do tài khoản trong chương mục trống lỗng, các 
thư sẽ được gữi đến mà trong đó người viết chi phiếu sẽ phải trả Trọn Khỏan số tiền 
thiếu cộng thêm lệ phí phạt mà tiều bang cho phép trong vòng (15) ngày buôn bán.  
Nếu không, người ký chi phiếu xấu có thể bị ra văn phòng luât sự tiều bang mà ở đó 
họ sẽ bị phạt tòan số tiền đã ký, kèm theo (3) lần tiền phạt, cộng chi phí luật sư cho 
phép tùy theo tiểu bang 
 
Quý vị có bất cứ câu hỏi gì hay cần thêm các thông tin, xin quý vị liên lạc với Hệ 
Thống Giải Pháp Tự Động Đòi Nợ tại 800-390-3948 hay thăm viếng trên mạng tại  
www.automatedrecoverysolutions.com.   
 


