STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

ጠለብ ንናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ
Request for Conference Board
(WAC 388-14A-6400)
መምርሒታት
ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ንምጥላብ, ነዚ ኦርኒክ እዚ ብምምላእ ናብ ጨንፈር ደገፍ ቆልዓ (DCS) ኣድራሽኡ ወይ ፋክስ ቁጽሪ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ምለሶ። ኣብ ክንዲ
ነዚ ኦርኒክ እዚ ምጥቃም, ንስኻ ምስ DCS ርክብ ብምግባር ናይ ቃል ጠለብ ንናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ክትገብር ትኽእል።
ብዘይካ ንክታምካ, ንኹሉ መልስታትካ ኣጉሊሕካ ጸሓፍ። ሰመያዊ ወይ ጸሊም ቀለም ተጠቐም። እንተደኣ ኣድልዩ ተወሰኽቲ ገጻት ኣተሓሕዝ።
ኣነ ክርክር ኣለኒ ምስ DCS። ነዚ ዘለኒ ክርክር ምስ ሰራሕተኛ ናይ DCS ብምዃን ክፈትሖ ፈቲነ። ኣነ ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ይጠልብ ምኽንያቱ:

ኣነ ይርደኣኒ እዩ:
1.

እቲ ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ንጥርዓናት ብዘይወግዓዊ ኣገባብ ክፈትሖም ከምዝፍትን። እቲ ዋዕላ ንናይ ቤት-ፍርዲ ትእዛዝ ከመሓይሾ ከምዘይክእል። እቲ ቤት-ፍርዲ
ንናይ ዋዕላ ውሳኔታት ደጊሙ ከምዘይርእዮም።

2.

እዚ ጠለብ ንናይ ብይን መስርሕ(ናይ ምስማዕ ዕድል) ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራዊ ስርዓት ተግባር ከምዘይኮነ (ምዕራፍ 34.05 RCW)። እቲ ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ነቲ
ኣነ ዘለኒ ዝኾነ ካልእ ናይ ምስማዕ ዕድላት ቦታ ክወስድ ከምዘይክእል። እዚ ጠለብ ን DCS ካብ ናይ ምእካብ ስጉምትታት ምውሳድ ደው ከብሎ ከምዘይኮነ።.

3.

ኣነ ንነብሰይ ባዕለይ ክውክል ወይ ድማ ካልእ ሰብ ንዓይ ክውክለኒ ክገብር ከምዝኽእል። DCS ንወጻኢታተይ ኣይክኸፍለለይን ኢዩ።

4.

DCS ቅዳሕ ናይዚ ጠለብ ነቲ ካልእ በዓል ነገር ኣብ ናይ ቆልዓ ደገፍ ጉዳየይ ክሰደሉ ከምዝኽእል። DCS ንኣድራሻይ ካብቲ ናብቲ ካልእ በዓል ጉዳየይ ዝስደድ
ቅዳሕ ክኣልዮ ኢዩ።

ዕለት
ናይ ገዝ ቁጽሪ ቴሌፎን

ክታም
ናይ ስራሕ ቁጽሪ ተሌፎን

ምለሶ ነዚ ዝተመልአ ኦርኒክ ናብ:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
ወይ ፋክስ ናብ: 866-668-9518

ስም ጎሊሑ ዝተጻሕፈ

ቁ. ሳ. ፖስጣ ወይ ኣድራሻ ናይ ጎደና

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕ ኮድ

ኣብ መልሲ, ንናይ ጉዳይ ቁጽርታት ተወከስ:
ዋላ ሓደ ሰብ ብምኽንያት ዓሌት, ሕብሪ, መበቆል ሃገር, እምነት, ሃይማኖት, ጾታ, ዕድመ, ወይ ስንክልና, ኣድልዎ ክበጽሖ ኣይግባእን ኣብ ስራሕ, ኣገልግሎታት, ወይ ዝኾነ
መዳይ ናይዚ መደብ’ዚ ንጥፈታት። እዚ ኦርኒክ እዚ ምስ ዝጥለብ ብ ካልእ ኣማራጺ ቅርጽታት ክርከብ ይከኣል።
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