
 

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

መንሰልሰሊ ሕግታት ናይ ድሩትነታት 
Waiver of Statute of Limitations 

 
ነፍስ-ወከፍ ወርሒ ዘይተኸፍለ ናይ ቆልዓ ደገፍ ፍርዲ ይኸውን። ሕግታት ናይ ድሩትነታት እቲ ፍርዲ ክትግበረሉ ወይ ክእከበሉ ዘለዎ ናይ ግዜ መቓን የቐምጥ። ድሕሪ 

ሕግታት ናይ ድሩትነታት ምንቅስቓሱ, እቲ ዕዳ "ይወድቕ" ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይክእልን። ሕግታት ናይ ድሩትነታት ንዕዳ ናይ ቆልዓ ደገፍ ኣብ ብዙሓት 

ረቛሒታት ክምርኮሱ ይኽእሉ, ከም ዕለት ናይቲ ደገፍ ትእዛዝ ዝተኣትወሉ, ኣበይ’ዩ እቲ ደገፍ ትእዛዝ ዝተኣትወሉ, ከምኡ ድማ ኣበየነይቲ ክፍለ ሃገር ኢዩ እቲ ናይ ኣብ 
ግብሪ ምውዓል ስጉምቲ ዝካየደሉ። ኣብ ኩነተት ናይ ደገፍ ዕዳኻን ከምኡ ድማ ንናይ ደገፍካ ትእዛዝ ዝምልከቱ ሕግታት ናይ ድሩትነታትን ሕጋዊ ምኽሪ ክትሓትት 
ከድልየካ ይኽእል ይኸውን።  

መንሰልሰሊ 
ንዝጎደለ ወይ ናይ ዝተናውሐ ግዜ ናይ ክፍሊት ውጥን ኣብ ግምት ብምእታው, ኣነ ነቲ ዝዕደዮ ናይ ቆልዓ ደገፍ ዝምልከት ዝኾነ ሕግታት ናይ ድሩትነታት መከላኸሊ 

ከንሰልስል ወይ ከንሳሕብ ይሰማማዕ። እንተደኣ ኣብዚ መንሰልሰሊ ናይ ዝተረቑሑ ዝኾኑ ቆልዑት ናይ በዓልቲ-ቤት ደገፍ ነቲ ካልእ ወላዲ ይዕደ ኮይነ, እዚ መንሰልሰሊ ነቲ 

ወላዲ ዝዕደዮ ናይ በዓልቲ-ቤት ደገፍ እንኮላይ ይጸልዎ። እዚ መንሰልሰሊ ናይዞም ዝስዕቡ ቆልዑት ናይ ደገፍ ዕዳ ይጸሉ: 

 

 

 

እዚ መንሰልሰሊ ይምልከቶ ን: 

1. ዝኾነ ናይ ደገፍ ዕዳ ሕጂ ወይ ኣብ መጻኢ ክኽፈል ትጽቢት ዝግበረሉ። እዚ የጠቓልል ንናይ ቆልዓ ደገፍ, ናይ ቆልዓ ምእላይ ደገፍ, ሕክምናዊ ደገፍ, ከምኡ ድማ ናይ 

በዓልቲ-ቤት ደገፍ (ቀለብ ቆልዓ) እንተደኣ ተኣዚዙ ከምኡ ድማ እንተደኣ DCS ንናይ ቆልዓይ ደገፍ ትእዛዝ የተግብሮ እንተሃልዩ። 

2. ዝኾነ መከላኸሊ ሕግታት ናይ ድሩትነታት ዝተፈጥሩ ብ RCW 4.16.020, RCW 4.56.210, RCW 6.17.020. 

3. ዝኾነ ካልእ ናይ ዋሽንግተን ክፍለ ሃገር ሕግታት ወይ ሕግታት ናይ ካልእ ክፍለ ሃገር ነቲ DCS ናይ ደገፈይ ዕዳ ክእክበሉ ዝኽእል ግዜ ዝድርት። 

እዚ መንሰልሰሊ ሕጂ ብዝኾነ ሕግታት ንዘይተሸፈነ ዝኾነ ፍርድታት ኣየለዓዕልን ወይ ኣየበራብርን። DCS ንዝኾነ ድሮ ንሕግታት ናይ ድሩትነታት ዝተኸስረ ናይ ደገፍ ዕዳ 
ክእክብ ኣይክእልን። እዚ መንሰልሰሊ ትሕቲ’ቲ ሙሉእ እዋናዊ ናይ ደገፍ ግዴታይ ክኸፍል ኣየፍቅደለይን ኢዩ። 

እዚ መንሰልሰሊ DCS ክሳብ ኣነ ናይ ደገፍ ዕዳይ ብሙሉእ ዝኸፍል ካባይ ክእክብ የፍቅደሉ። እዚ መንሰልሰሊ ብምኽንያት ሕግታት ናይ ድሩትነታት ነቲ ናይ ደግፍ ዕዳ 

ካብ ምጥፋእ ወይ ምኽሳር ይዕቅቦ እንተኾነ ግና ንካልእ ዝኾነ መከላኸሊታት ኣይድርትን። RCW 74.20A.220 ነዚ መንሰልሰሊ ክገብር የፍቅደለይ። 

እዚ መንሰልሰሊ ኣብ ድርኺት ይጸንሕ ክሳብ DCS ብጽሑፍ ጌሩ ዝለቆ። 

ተከቲሙ ኣብ        ዋሺንግተን። 
 
 
         
ዕለት  ክታም 
 
ምላሽ ሃብ ናብ፥ 

DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-4420 
Fax:  866-668-9518 
 
ኣብ ምላሽ, ተወከስ ንናይ ጉዳይ ቁጽርታት: 
 
 
 
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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