
 

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

ጥርዓን ንምምሕያሽ  – ምምሕዳራዊ ትEዛዝ  
Petition for Modification – Administrative Order 

መወከሲ: ) 
 ዘይሓላፍነታዊ ወላዲ ) 

) 
) 

 ሓላፍነታዊ ወላዲ ) 

ቁጽሪ ጉዳይ: 

 

መምርሒታት 

ብጀካ ንፌርማኻ, ኩሉ መልስታት ሕተሞ።  ሰመያዊ ወይ ጸሊም ቀለም  ተጠቐም።   

WAC 388-14A-3925 ይሓተካ ን: 

1. የEትዎ ንዝተሓተተ (ሓድሽ) ናይ ህጻን ሓገዝ መጠን። 

2. ምኽንያት ኣቕርብ ንናይ ምምሕያሽ ሕቶኻ።   

3. ፈርም ኣብ ፎርም።   

ናይ ግድን መሊEካ ናብ DCS ምለሶ ኣብ ገጽ 2 ተዘርዚሩ ንዘሎ ሰነዳት ናይዚ ፎርም።     

መዘኻኸሪ: Eንተደኣ  ዘይመሊEካዮ ንኹሉ ተሓቲቱ ዘሎ ተግባራት  ኣብዚ ፎርም, ናይ ምምሕዳር ሕጊ ፍርዲ (ALJ) 
 ነዚ ጥርዓን ክስርዞ ይኽEል’ዩ። 

ጥርዓን  

ኣነ,  , ንናይ ምስማE ምምሕዳራዊ ቤት ጽሕፈት ን (DCS) ናይ ህጻን 
ሓገዝ ጨንፈርን፣ ነቲ ኣብ ላEሊ ተጠቒሱ ዘሎ ወገን ናብ ሕጊ ከቕርቦን ስለምንታይ ናተይ ናይ ምምሕዳራዊ ህጻን ሓገዝ 

ፍርዲ ዘይመሓየሽ ከርEየንን ይሓትት።  ናተይ ናይ ህጻን ሓገዝ ፍርዲ ዝተጀመረሉ ኣብ ______________________Eዩ። 

ናይ ሕጂ ናይዚ ጉዳይ  ህጻን ሓገዝ መጠን ገንዘብ $  ንወርሒ Eዩ Iለ ይኣምን። 

ናይ ሕጂ ናይ ሓገዝ መጠን ገንዘብ ናይ ግድን ክመሓየሽ ኣለዎ Iለ ይኣምን ምኽንያቱ: 

  

  

  

  

  

  

  

ገጽ 2 ን 3 ተመልከት ንተወሳኺ ሕቶታትን ናይ ፌርማኻ ክፋልን። 

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

ገጽ 1



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

ገጽ 2

ንኣፍልጦ 

Eዚ ይርደኣኒ Eዩ: 

1. DCS ነዚ ጥርዓን ክቃወሞ’ዩ Eንተደኣ ነቲ ኣብ RCW 74.20A.059 ዘሎ ረቛሒታት ንምምሕያሽ ትEዛዝ ዘየማልA።   

2. Eንተደኣ ናተይ ትEዛዝ ሕጂ EዚOም ቀረባት ዘይሓዘ ኮይኑ, DCS ን ALJ ክሓቶ’ዩ ቀረባት ንከማልU ኣብቲ ናተይ 
ትEዛዝ። ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ነቶም ቆልUት ናይ ጥEና መድሕን ክገብረሉ፣ Eንተደኣ ሕጂ Eቲ ናይ መድሕን ዋሕስ 
ብስራሕ ወይ ማሕበር ክገብር ዝኽEል ኮይኑ። ከምU’ውን ናይ ጥEና ዋሕስ ክፍሊት 25 ሚEታዊት ናይቶም ወለዲ 
መሰረታዊ ናይ ሓገዝ ግዴታOም ኣይሓልፍን’ዩ።  DCS ነዚ ጠለባት ዝEግበሉ Eንተደኣ ነቶም ቆልUት ንሳ/ንሱ ንናይ 
Iንዲያን ጥEናዊ ኣገልግሎታት ዘይብቑE ኮይኑ፣ DCS ነዚ ግዴታ ምናልባት ከተግብሮ ይኽEል’ዩ ኣብ ትሕቲ 
ዝተፈላለየ ኩነታት። Eቲ ግዴታ ዘለዎ ወላዲ ናይ ግድን መርትO ከርI ኣለዎ ነቶም ቆልUት ሸፍነ ናይ ዋሕስ ክርከብ 
ዝኽEል ንDCS ን ነቲ ካልE ወላድን ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ናይ መጨረሽታ መዓልቲ Eታ ናይ ሓገዝ ትEዛዝ 
ዝጀመረሉ። Eንተደኣ Eቲ ግዴታዊ ወላዲ ዘየቕሪቡ መርኣዩ ናይ’ቲ ሸፈነ, Eቲ ግዴታዊ ወላዲ ናይ ግድን ይሕተት’ዩ 
ንከEግቦ ነቲ ግዴታ ናይ ጥEና ዋሕስ ክቕርብን ካብዞም ዝስEቡ ብምግባር, ብቐዳምነት: 

a. ምቕራብ ወይ ሙቛም ናይ ጥEና ዋሕስ ሸፈነ በቶም ግዴታውያን ወለዲ ስራሕ ወይ ማሕበር ካብ 25 ሚEታዊት 
ዘይሓልፍ ካብቲ ናይቶም ግዴታውያን ወለዲ መሰረታዊ ናይ ህጻን ሓገዝ ግዴታ። 

b. ብምቕራብ ናይቶም ግዴታውያን ወለዲ ተመጣጣኒ ምቅሊት ናይቲ ወርሓዊ ክፍሊት ዝኽፈል በቲ ሓደ ወላዲ 
ንናይ ጥEና ዋሕስ ሸፈነ ነቶም ቆልUትኣብዚ ናይ ሓገዝ ትEዛዝ ዝተሰምየ, ካብ 25 ሚEታዊት ናይቶ 
ግዴታውያን ወላዲ መሰረታዊ ናይ ህጻን ሓገዝ ግዴታ ክሓልፍ የብሉን ።  

3. ናይ ግድን ንውሱን መጠን ገንዘብ ናይ ህጻን ሓገዝ ክሓትት’የ, ምኽንያትካ ኣቕርብ ንምሕታትካ ነዚ ምምሕያሽ, 
ከምU’ውን ኣብዚ ፎርም ፈርም። Eንተደኣ ዘይጌረ, DCS ንናተይ ጥርዓን ኣይሰርሖን’ዩ።  

4. ናይ ግድን ነዚ ዝስEብ ሰነዳት ክስንዶ ኣሎኒ ኣብ DCS። 

a. Eዚ ሙሉE ጥርዓን።  

b. ምልኣዮ ናይ ዋሽንተን ስተይት ህጻን ሓገዝ መደብ  ወረቓቕቲ ስራሕ። 

c. Eንተደኣ ኣነ ወላዲ ናይቶም ቆልUት ኮይነ, መረጋገጺ ናይ ኣታዊ (ክፍሊት ናይ ቸክ, ናይ ግብሪ ወረቐት, 
ወዘተ.)። 

5. ናይ ግድን Eዞም ሰነዳት ክሰዶም ኣሎኒ ናብዚ ኣድራሻታት ወይ ብውልቀይ ከብጽሖም ኣሎኒ ናብ ናይ DCS ቤት 
ጽሕፈት ነቲ ናተይ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ።   DIVISION OF CHILD SUPPORT 
      PO BOX 11520 
      TACOMA WA 98411-5520 

 

6. Eንተደኣ ነዞም ዝስEቡ ሰነዳት ዘየቕሪበ ን DCS, ከም ALJ ንናተይ ጥርዓን ክስርዞ ይኽEል’ዩ። 

7. ናይ ግድን ን DCS ክነግር ኣሎኒ Eንተደኣ ናተይ ኣድራሻ ቀይረ።   

8. ናይ ግንን ን DCS ክነግር ኣሎኒ ንናይ ዝኾነ ምቅይያራት ኣብ ናይ ጥEና ዋሕስ ሸፈነ ንናተይ ቆልUት። 

9. DCS ንዓይ ወይ ነቲ ካልE ወገን ኣይውክለናን’ዩ ንናይ ውላደይ ሓገዝ ትEዛዝ ኣብዚ ስጉምቲ።  

10. Eንተደኣ ዘይተሳቲፈን ዘይተረኺበን ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ስምEታ መደብ, ከም ALJ ይኽEል’ዩ ንጥርዓነይ ክስርዞ። 

11. Eንተደኣ Eቲ ካልE ወገን ንናተይ ትEዛዝ ዘይተረኺቡን ዘይተሳቲፉን ኣብቲ ዝተመደበ ናይ ቤትፍርዲ  ናይ ስምEታ 
ግዜ, ከም ALJ ይኽEል: 

a. ንዝኾነ ጠለባት ክህብ ብ DCS ዝተገብረ ወይ ነቲ ዝቐረበ ወገን ነቲ ጉዳይ ብዘይ ተወሳኺ ሓበሬታ።  

b. ክEዝዝ ናይ ሓገዝ መጠን ገንዘብ ዝለዓለን ወይ ዝተሓተ ካብቲ መጠን ገንዘ ዝተሓተ ኣብዚ ጥርዓን።  
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ሓበሬታ ንክልቲOም ወለዲ  

ከም ALJ ይኽEል: 

1. ክEዝዝ ንክልቲOም ወለዲ ናይ ጥEና ዋሕስ ክቕርቡ ነቶም ቆልUት Eንተደኣ Eቲ ሸፈነ ሕጂ ወይ ቅሩብ ኮይኑ ብናይ 
ስራሕ ወይ ብማሕበር ከምU’ውን Eቲ ናይ ጥEና ዋሕስ ክፍሊት ካብ 25 ሚEታዊት ናይቶም ወለዲ መሰረታዊ ናይ 
ህጻን ሓገዝ ግዴታ ዘይሓለፈ።  

2. ክEዝዝ ንክልቲOም ወለዲ ንክኸፍሉ ዝተመጣጠነ ምቅሊት ናይ ዘይተዋሕሰ ሕክምናዊ ወጻIታት, ውሱን ክፍሊት 
ንውሱን ኣገልግሎት ዘጠቓልል, ንዝጎደለ ክፍሊታት, ከምU’ውን ዝኾነ ክፋል ተመጣጣኒ ምቅሊት ናይ ሕክምናዊ ዋሕስ 
ክፍሊት ዘይተገብረ ብመገዲ ናይ ሓበሬታ ናይ ሓገዝ Eዳ  ኣገልግሎት። 

3. ክEዝዝ Eንተደኣ ነቲ ወላዲ ተኣዚዙ ዘሎ ናይ ጥEና ዋሕስ ሸፈነ ከቕርብ ነቶም ቆልUት ተዘይኣቕሪቡ መርትO ናይ 
ክርከብ ዝኽEል ሸፈነ, DCS ሓደ ካብዞም ዝስEቡ ክገብር ይኽEል’ዩ, ዝተዘርዘሩ ብቀዳምነት: 

a. ስደድ ኣብ ሃገራዊ ሕክምናዊ ሓገዝ  ምልክታ  ብመሰረት ን 42 U.S.C. 666(a)(19) ንኣስራሒ ወይ ማሕበር 
ዝሓትት ነቲ ኣስራሒ ወይ ማሕበር ንክምዝግቦም ነቶም  ቆልUት ኣብ ናይ ጥEና ዋሕስ መደብ ከም ኣብ RCW 
28.18.170(8) ዝተገልጸ። 

b. ከቕርብ ኣብ ምልክታ ናይ ሓገዝ Eዳ  ኣብ’ቲ ግዴታዊ ወላዲ ዝሓቶ ነቲ ወላዲ ንክኸፍል ናቱ/ናታ መጠነኛ 
ምቅሊት ናይቲ ወርሓዊ ክፍሊት ዝኽፈሎ በቲ ካልE ወላዲናይቶም ቆልUት, 25 ሚEታዊት ናይቶም ወለዲ 
መሰረታዊ ናይ ህጻን ሓገዝ ግዴታ ክሓልፍ የብሉን። 

4. ክEዝዝ Eንተደኣ Eቲ ግዴታዊ ወላዲ ከተግብር ዘይክIሉ ከመዝግቦም ነቶም ቆልUትብክርከብ ዝኽEል ናይ ጥEና ዋሓስ 
ሸፈነ, ወይ ሸፈነ ዝተቐረበ ብመገዲ Eቶም ወለዲ ኣስራሒ ወይ ማሕበር, DCS ከተግብሮ ይኽEል ነቲ ናይቶም 
ግዴታውያን ወልዲ ናይ ሕክምናዊ ሓገዝ ግዴታ ከም ኣብ RCW 26.18.170 ዝተቐረበ። 

 
ምልክታ   

ኣነ የመልክት, ኣብ ትሕቲ መቕጻEቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ሕጋጋት ናይ ዋሽንተን ስተይት, Eዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሓቂን 

ቅኑEን ከም ዝኾነ።  
ናይ ግድን ነዚ ፎርም ክትፍርሞ ኣሎካ  

 

    
Eለት  ናተይ ፌርማ  
 
    
ቁ.ሳ. ጶስጣ ወይ ናይ ጎደና ኣድራሻ    ናይ ጠበቓይ ወይ ወኪለይ ስም  

 
    
ናተይ  ከተማ                                           ስተይት                          ዚፕ ኮድ  ናይ ጠበቓይ ወይ ወኪለይ  ኣድራሻ 

 
 |   |  
ናይ ገዛ ቁጽሪ ቴለፎን                                       ናይ ምባይል ቁጽሪ ቴሌፎን   ናይ ጠበቓይ ወይ ወኪለይ ከተማ፣ ክፍለ ሃገር፣ ዚፕ ኮድ  
 

    
ናይ ስራሕ ቁጽሪ ቴሌፎን                                    ናይ መልEኽቲ ቴሌፎን ቁጽሪ   ናይ ጠበቓይ ወይ ወኪለይ ቁጽሪ ተሌፎን 
 
  
ቁጽሪ ፋክስ 
 

  
ክትድውሉለይ ዝበለጸ ሰዓታት 
 

  
ነቲ ናይ ምስማE ግዜ ክጥቀመሉ ዝመርጽ ቁጽሪ  
 

 

ዝኾነ ሰብ ብምኽንያት ዓሌት, ሕብሪ, ዜግነታዊ መበቆል, ኣምነት, ሃይማኖት, ጾታ, Eድመ ወይ ጉድለት ኣይክፍለን’ዩ ካብ ስራሕና, ኣገልግሎታትና, 

ወይ ዝኾነ ሸነኽ ካብ ናይ መደባትና ንጥፈታት። Eዚ Oርኒክ ከም ዝደለኻዮ ምርጫ ተቐሪቡ ኣሎ። 
 


