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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 
 Запит до Conference Board 
 Request for Conference Board 
 (WAC 388-14A-6400) 

Інструкції 
Щоб зробити запит до Conference Board, заповніть цю анкету та поверніть її до Служби з питань допомоги дітям (DCS) за 
адресою або номером факсу, які вказано нижче. Також ви можете не заповнювати анкету, а зв’язатися з DCS та зробити усний 
запит до Conference Board.  Будь ласка, надрукуйте або напишіть друкованими літерами всі відповіді, за винятком вашого 
підпису.  Використовуйте сині або чорні чорнила.  За необхідністю прикріпіть додаткові сторінки. 

Я не згоден(на) з  DCS.  Я намагався(лася) вирішити суперечку через працівників DCS.  Я звертаюся до 
Conference Board, тому що: 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Я розумію, що: 
1. Conference Board намагається врегульовувати скарги неофіційно.  Conference Board не може змінювати 

рішення суду.  Суд не розглядає рішення Conference Board. 
2. Цей документ не є запитом на судове провадження (слухання) згідно з законом про адміністративні слухання 

(Глава 34.05 RCW).  Conference Board не замінює собою будь-яке інше право на слухання, яке я маю. Цей 
запит не зупинить збір заборгованостей з боку DCS. 

3. Я можу представляти себе або дозволити іншій людині діяти від мого імені.  DCS не сплачуватиме мої 
витрати. 

4. DCS може відправити копію цього запиту іншій стороні справи з догляду за моєю дитиною.  DCS видалить мою 
адресу із копії, яку буде відправлено іншій стороні. 

 
    
ДАТА  ПІДПИС 
 
    
ДОМАШНІЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ  РОБОЧІЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ  ПІБ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ 
Повернути цю анкету заповненою за адресою: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
Або за номером факсу:  866-668-9518 
 
 

У відповіді посилайтеся на номери справи: 
 

  
АБОНЕНТСЬКА СКРИНЬКА АБО ПОШТОВА АДРЕСА 
 
  
МІСТО ШТАТ ПОШТОВИЙ КОД 

Жодна особа не повинна бути дискримінована за расовою приналежністю, кольором шкіри, етнічним походженням, 
переконаннями, віросповіданням, статтю, віком або інвалідністю у відношенні влаштування на роботу, надання послуг або 
будь-яких аспектів діяльності програми. За проханням цю анкету можна отримати в іншому форматі. 
 


