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

درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر – ﺣﮑم اداری
Petition for Modification - Administrative Order

درﺑﺎرۀ:

(
(
(
(
(

واﻟد ﻏﯾر ﺣﺎﺿر
واﻟد ﺣﺎﺿر

ﻧﻣﺑر دوﺳﯾﮫ:

طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ
ﺗﻣﺎم ﺟواب ھﺎ را ،ﺑﺎ ﺧط واﺿﺢ و ﺟدا ﺟدا از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،ﺑﻐﯾر از اﻣﺿﺎی ﺧود .از ﻗﻠم آﺑﯽ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺳﯾﺎه رﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 WAC 388-14A-3925ﺷﻣﺎ را ﻣﮑﻠف ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ:
 .1ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل )ﺟدﯾد( را وارد ﮐﻧﯾد.
 .2دﻟﯾل درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﺧود را ذﮐر ﮐﻧﯾد.
 .3ﻓورﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد ذﮐر ﺷده در ﺻﻔﺣﮫ  2اﯾن ﻓورﻣﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ  DCSﻣﺳﺗرد ﮐﻧﯾد.
ﻧوت:

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﺿروری اﯾن ﻓورﻣﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻘوق اداری ) (ALJاﯾن ﻋرﯾﺿﮫ درﺧواﺳﺗﯽ را رد ﮐﻧد.
ﻋرﯾﺿﮫ

اﯾﻧﺟﺎﻧب،
 ،از ﺷﻌﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت اداری درﺧواﺳت ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾوان ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل
) (DCSو اﺷﺧﺎص ﻧﺎﻣﺑرده در ﻓوق دﺳﺗور ﺑدھد ﺗﺎ ﺣﺎﺿر ﺷده و ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﺣﮑم اداری ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﺣﮑم اداری ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ﻣن در
ﺗﺎرﯾﺦ ________________ ﺛﺑت و ﻗﯾد ﺷد.
 $در ھر ﻣﺎه ﺑﺎﺷد.

ﻣن ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ﻓﻌﻠﯽ درﻣورد اﯾن دوﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣن ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ:

ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده دﯾﮕر ﺷراﯾط و ﻗﺳﻣت اﻣﺿﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ھﺎی  2و  3ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

ﺻﻔﺣﮫ 1

PETITION FOR MODIFICATION – ADMINISTRATIVE ORDER
DSHS 09-280B DA (REV. 11/2013) DARI

ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ
اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ:
 .1در ﺻورت ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﮑردن اﯾن درﺧواﺳت ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده در  RCW 74.20A.059درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾر ﯾﮏ ﺣﮑم DCS ،ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھد ﮐرد.
 .2اﮔر ﺣﮑم ﻓﻌﻠﯽ ﻣن اﯾن ﺷرط ھﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد DCS ،از  ALJﺧواھد ﺧواﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺷرط ھﺎ را در ﺣﮑم ﻣن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن واﻟدﯾن ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ
اﮔر ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی از طرﯾﻖ ﺷﻐل وظﯾﻔوی ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑرﺣﺎل در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در دﺳﺗرس ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی از  25ﻓﯾﺻد از ﺗﻌﮭد
ﺣﻣﺎﯾت اﺳﺎﺳﯽ واﻟدﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷود ،ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی را ﺑرای اطﻔﺎل ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اطﻔﺎل ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت Indian Health Services
)ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟوی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎی اﺻﯾل( ﺑﺎﺷﻧد DCS ،اﯾن ﺷرط را اﻧﺟﺎم ﺷده ﻓرض ﻣﯾﮑﻧد DCS .ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص اﯾن ﺗﻌﮭد را اﺟراﯾﯽ ﮐﻧد .واﻟد ﻣﺗﻌﮭد
ﺑﺎﯾد اﻟﯽ ﻣدت  20روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﯾﮏ ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ،ﻣدارک ﺗﺻدﯾﻖ ﭘوﺷش ﻣوﺟود ﺑرای اطﻔﺎل را ﺑﮫ  DCSو واﻟد دﯾﮕر اراﺋﮫ ﮐﻧد .اﮔر واﻟد
ﻣﺗﻌﮭد ﻣدرک ﺗﺻدﯾﻖ ﭘوﺷش را اراﺋﮫ ﻧدھد ،ﻣﮑﻠف ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ذﯾل ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اوﻟوﯾت ،ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد:
 .aاراﺋﮫ ﯾﺎ ﺣﻔظ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی از طرﯾﻖ اﺷﺗﻐﺎل وظﯾﻔوی ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮥ واﻟد ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از  25ﻓﯾﺻد از ﺗﻌﮭد ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل اﺳﺎﺳﯽ واﻟد
ﻣﺗﻌﮭد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.
 .bﻣﺷﺎرﮐت در ﺳﮭم ﻣﺗﻧﺎﺳب واﻟد ﻣﺗﻌﮭد از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮐﮫ واﻟد دﯾﮕر ﺑرای ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی اطﻔﺎل ﻣﺗذﮐره در ﺣﮑم ﺣﻣﺎﯾت ،ﭘرداﺧت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از
 25ﻓﯾﺻد از ﺗﻌﮭد ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل اﺳﺎﺳﯽ واﻟد ﻣﺗﻌﮭد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.
 .3اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷﺧص ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ،درﺧواﺳت ﺑدھم و دﻟﯾل درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر را اراﺋﮫ ﮐرده و اﯾن ﻓورﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾم .در ﻏﯾر
اﯾن ﺣﺎﻟت DCS ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣن رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد.
 .4ﻣن ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد ذﯾل را ﺑرای  DCSارﺳﺎل ﮐﻧم.
 .aاﯾن ﻋرﯾﺿﮥ ﻣﮑﻣل ﺷده.
 .bورک ﺷﯾت  ) Washington State Child Support Scheduleﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن( ﻣﮑﻣل ﺷده.
.c

اﮔر ﻣن واﻟد اطﻔﺎل ھﺳﺗم ،ﻣدرک ﺗﺻدﯾﻖ ﻋﺎﯾدات )رﺳﯾد ﻣﻌﺎﺷﺎت ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،و ﻏﯾره(.

 .5ﻣن ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد ﻓوق را ﺑﮫ آدرس ذﯾل ارﺳﺎل ﮐﻧم ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ دﻓﺗر  DCSﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ﻣن رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧم.
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
 .6اﮔر اﺳﻧﺎد ﻓوق را ﺑﮫ  DCSاراﺋﮫ ﻧﻧﻣﺎﯾم ،ﯾﮏ  ALJﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻣن را رد ﮐﻧد.
 .7اﮔر آدرس ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد  DCSرا ﺑﺎﺧﺑر ﺑﺳﺎزم.
 .8ﻣن ﺑﺎﯾد ھر ﻗﺳم ﺗﻐﯾﯾر در ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی اطﻔﺎل ﺧود را ﺑﮫ  DCSﺧﺑر ﺑدھم.
 .9در اﯾن ﭘروﺳﮫ DCS ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن ﯾﺎ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺣﮑم ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ﻣن ﻧﯾﺳت.
.10

اﮔر در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺣﺎﺿر ﻧﺷوم و اﺷﺗراک ﻧﻧﻣﺎﯾم ،ﯾﮏ  ALJﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻣن را رد ﮐﻧد.

.11

اﮔر ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺣﮑم ﻣن در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺣﺎﺿر ﻧﺷود و اﺷﺗراک ﻧﮑﻧد ،ﯾﮏ  ALJﻣﯽﺗواﻧد:

 .aﺑﺎ ھر ﻧوع درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط  DCSﯾﺎ ﺟﺎﻧب ﺣﺎﺿر در دوﺳﯾﮫ ،ﺑدون ﺑﺎﺧﺑری ﻗﺑﻠﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد.
 .bﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻣﺎﯾت را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در اﯾن درﺧواﺳت اﺳت ،ﻣﺷﺧص ﮐﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ 2

PETITION FOR MODIFICATION – ADMINISTRATIVE ORDER
DSHS 09-280B DA (REV. 11/2013) DARI

اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای ھر دو واﻟدﯾن
ﯾﮏ  ALJﻣﯽﺗواﻧد:
 .1اﮔر ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی از طرﯾﻖ اﺷﺗﻐﺎل وظﯾﻔوی ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در دﺳﺗرس ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی از  25ﻓﯾﺻد از
ﺗﻌﮭدات ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل اﺳﺎﺳﯽ واﻟدﯾن ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﺑﮫ ھر دو واﻟدﯾن دﺳﺗور ﺑدھد ﺗﺎ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی را ﺑرای اطﻔﺎل ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
 .2ﺑﮫ ھر دو واﻟدﯾن دﺳﺗور ﺑدھد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﮭم ﻣﺗﻧﺎﺳب از ﻣﺻﺎرف ﻣﻌﺎﻟﺟوی ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻋم از ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗرک ،ﭘول ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯾﮫ ،و ھر ﻗﺳﻣت از ﺳﮭم
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی را ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت ﯾﮏ  Notice of Support Owedاﻋﻣﺎل ﻧﺷده اﺳت را ،ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
 .3دﺳﺗور ﺑدھد ﺗﺎ در ﺻورت ﻋدم اراﺋﮫ ﻣدرک ﺗﺻدﯾﻖ ﭘوﺷش ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺗوﺳط ھﻣﺎن واﻟدی ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣﮑم ﺑﺎﯾد ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی ﺑرای اطﻔﺎل ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧدDCS ،
ﺑﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر را ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اوﻟوﯾت ﻗﯾد ﺷده اﻧد ،اﻧﺟﺎم دھد:
 .aﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧوت ﺑرای اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ را ﻣﮑﻠف ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در  RCW 28.18.170ﺷرح داده ﺷده اﺳت،
اطﻔﺎل را در ﯾﮏ ﭘﻼن ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧد.
 .bﺑﺎ اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻧوت ﺑﮫ واﻟد ﻣﺗﻌﮭد ،او را ﻣﮑﻠف ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳﮭم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺧود از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ را ﮐﮫ واﻟد دﯾﮕر ﺑرای اطﻔﺎل ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﺑﺎﯾد از  25ﻓﯾﺻد از
ﺗﻌﮭد ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل اﺳﺎﺳﯽ واﻟد ﻣﺗﻌﮭد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﭘرداﺧت ﮐﻧد.
 .4دﺳﺗور ﺑدھد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ واﻟد ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺗواﻧد اطﻔﺎل را در ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟوی در دﺳﺗرس ﯾﺎ ﭘوﺷﺷﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ واﻟد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ﺛﺑت
ﻧﺎم ﮐﻧد DCS ،ﺑﺗواﻧد ﺗﻌﮭد ﺣﻣﺎﯾت طﺑﯽ واﻟد ﻣﺗﻌﮭد را ﻗﺳﻣﯾﮑﮫ در  RCW 26.18.170اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ،ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧد.
اﻋﻼﻣﯾﮫ
اﯾﻧﺟﺎﻧب ،ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣﺟﺎزات ﺑرای اراﺋﮫ ﺷﮭﺎدت ﮐذب درﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ،اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻣوارد ﻓوق ﺻﺣت دارﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓورﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی ﻣن

ﭘﺳت ﺑﮑس ﯾﺎ آدرس ﺧﯾﺎﺑﺎن

ﻧﺎم وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣن

ﺷﮭرﻣن
ﻧﻣﺑر ﺗﻠﯾﻔون ﺧﺎﻧﮫ
)
ﻧﻣﺑر ﺗﻠﯾﻔون ﻣﺣل ﮐﺎر

اﯾﺎﻟت
)

(|

ﻧﻣﺑر ﺗﻠﯾﻔون ﻣوﺑﺎﯾل

(|
ﻧﻣﺑر ﺗﻠﯾﻔون ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ ﮐوﺗﺎه

ﻧﻣﺑر ﻓﮑس

زﯾپ ﮐود

)

)

(

)

(

آدرس وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن
ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت ،زﯾپ ﮐود وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن
ﻧﻣﺑر ﺗﻠﯾﻔون وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن

)

(

(

ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣن
ﻧﻣﺑری را ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھم ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧژاد ،رﻧﮓ ﺟﻠد ،ﻣﻠﯾت ،ﻋﻘﯾده ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض وظﯾﻔوی ،ﺧدﻣﺎت ،ﯾﺎ ﮐدام ﺳﺎﺣﮫ دﯾﮕری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﯾن
ﭘروﮔرام ﻗرار ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﻓورﻣﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ درﺧواﺳت ،ﺑﮫ ﻓﺎرﻣت ھﺎی دﯾﮕر ھم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
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