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 منداڵ   ھاوکاری ی فھرمانداخوازی پێداچوونھوە بھ 
Child Support Order Review Request 

 
 

       بۆ:       
       :کھیسی  لھ

       ژمارەی دۆسیھ:

       ڕێکھوت:

 زانیاری لھسھر بھرنامھکھ 
دەتوانیت   ھھیھ کھ ڕێگا  . دوومنداڵھکھت ھاوکاری  فھرمانی دەستکاری کردنی (گۆڕینی)) کردوە بۆ  DCSمنداڵ ناسراو بھ ( ھاوکاریبھشی  لھ  داواتبھڕێزت 

 : بگۆڕیت  فھرمانھکھدا

 بھرز بکھرەوە، خۆت یان پارێزەرێك دەتوانێت ئھمھ بکات.لھ دادگا  داوایھک  .1

 بکات.   فھرمانھکھدابکھ کھ پێداچونھوە بھ  DCSداوا لھ   .2

a. DCS بکات  دابینڕاوێژی یاسایی نھ بۆ تۆ نھ بۆ الیھنی بھرامبھر  ببێتھ بریکار یان  ناتوانێت . 
b. DCS   پێداچوونھوە بھ زانیاریھکانتدا دەکاتھوە. تھنھا 

 ھیچ ھھنگاوێکی زیاتر نانێت.   DCS، ئھوا نھکرد پێداچونھوەی مھرجھکانی شمولی  فھرمانھکھئھگھر  )1(
  داموودەزگایھکی یان رێکی داواکاربریکائۆفیسی دەنێرێت بۆ   کھیسھکھت DCS، ئھوا کرد پێداچونھوەی  مھرجھکانی شمولی فھرمانھکھئھگھر  )2(

 . ئھمانھش مھرجھکانن: منداڵ (لھ کاتی پێویستدا) بۆ ئھنجامدانی ھھر گۆڕانکارییھک ھاوکاریدیکھی 
)a(  پێویستھDCS بێت. ھنی پھیوەندیدار بھ فھرمانھکھی الناونیشانی ئێستای ھھردوو الی 
)b(  .ویالیھتی واشینتۆن دەبێت دەسھ�تی بھسھر ھھردوو الیھنھکھدا ھھبێت 
)c(  یان بتوانیت بیسھلمێنیت گۆڕانکاریھکی زۆر بھسھر   دنی دواھھمین بڕەپارەی دیاریکراوداجێگیرکر ساڵ تێپھڕیبێت بھسھر 3کھم  النی

 ئھم مھرجھ پێویست نیھ ئھگھر ئھگھر پێداچوونھوە داواكرا چونكھ دایبابى سھربھست دەگیرێت.   بارودۆختدا ھاتووە.
)d(  بێت کھ کۆتاجار لھ لھ سھرو یان خواروی ئھو بڕە پارەیھ 15، کھ لھ ئێستادا لھ فھرمانھکھدا دیاری کراوە، دەبێت ھاوکاری بڕە پارەی  

شنتۆن  ھاوکاری خشتھی  ئھم مھرجھ پێویست نیھ ئھگھر ئھگھر پێداچوونھوە داواكرا چونكھ دایبابى   .دیاری کراوە منداڵی ویالیھتی وا
 سھربھست دەگیرێت.  

)e( دۆالر گۆڕانکاری بھسھر کۆی گشتی ئھو بڕە پارەیھدا بێت کھ لھ ماوەی ئھم فھرمانھدا دەدرێت.  2،400م بھ بڕی  پێویستھ النی کھ 
بھپێی   بھ مھرج ھھبوونی بیممھی تھندروستی نھکراوەکھ  یھەھرەوە جێبھجێ نابێت بھسھریدا ئھومھرجھی س 2تێبینی: تھنھا حاڵھت کھ ئھو 

 . فھرمانھکھ
 . پھیڕەو دەکرێنئھگھر ئھو مندا�نھی کھ لھ فھرمانھکھدا ناویان ھاتووە ھاوکاری دەوڵھت یان ھاوکاری تھندروستی وەربگرن، ئھوا یاسای تایبھت 

  DCSلھوانھیھ    .گۆڕینیو  ی کردنفھرمانھکھدا بھ مھبھستی دەستکاریبھ   ونھوەوپێداچھھڵدەستێت بھ بھ شێوەیھکی خودکارانھ خۆی   DCSمانگێک،  35ھھموو  .1
 دایبابى سھربھست بگیرێت.  مانگ ئھگھر  35پێداچوونھوە بكات بھ ھاریكاریھكھت زووتر لھ 

ئھو  دەبێت ڕەزامھندی دەرببڕن لھسھر DCSیان   ی داواکار، ئۆفیسی بریکارو خۆت دەتھوێت فھرمانھکھ بگۆڕیت  نییھ  DCSئھگھر پێویستت بھ ھاوکاری  .2
 بۆ سھرفکردنی لھ منداڵھکھدا.   ویالیھتی واشنتۆندەدرێت بھ ھی کھ ھاوکاری خاالنھی کھ پھیوەستن بھو 

تھوە بۆمان. بۆ زانینی ھھموو داواکارییھکان، سھیری  یئھم فۆڕمھ بھ پڕکراوی بگھڕێن 3و    2بھ فھرمانھکھدا بچێتھوە، پێویستھ الپھڕەی  DCSئھگھر دەتھوێت 
 بکھ.  2ەی ڕێنماییھکانی الپھڕ
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 ژمارەی کھیس:  ناوی داواکار: 

 ڕێنماییھکان 

 . فۆڕمھ بھکھربھێنھ ، ئھمگۆڕینیپێداچونھوە بھ فھرمانھکھدا بکات بھ مھبھستی دەستکاری کردن و  DCSئھگھر دەتھوێت 

 ھھموو ئھم فۆڕمھ، جگھ لھ واژۆکھت، دەبێت بھ چاپ بنوسرێت و پڕبکرێتھوە. ڕەنگی ڕەش یان شین بھکاربھێنھ. 

ھاوکاری منداڵی، ئھوا   یھکی تایبھت بھ داموودەزگادا دانراوە. ئھگھر تۆ  3الپھڕە   سھرجھم فۆڕمھ پێویستھکان بکھ و بیانگھڕێنھوە بۆ ئھو ناونیشانھی لھ  واژۆی
 واژۆ لھسھر فۆڕمھکان بکات.  دەبێتڕێگھپێدراو  بریکارێکی

 ئھم فۆڕمانھی الی خوارەوە پڕبکھرەوە و بیانگھڕێنھرەوە: 

 ئھم فۆڕمھ.  3و    2الپھڕەکانی  .1

شنتۆنویالیھتی منداڵی   ھاوکارییپھڕاوی خشتھی  .2 ھھوڵ دەدات    DCS). ئھو بھشانھی پھیوەندی بھ تۆ و ماڵھوە ھھیھ پڕی بکھرەوە. بکرێت (ھاوپێچ وا
 . کۆبکاتھوەزانیاری لھسھر باری دارایی الیھنی بھرامبھر 

 ت پێیھ. -ئھم فۆڕمھ پڕ بکھرەوە تھنھا ئھگھر فھرمانی دادگا). بکرێت (ھاوپێچ ئاشکراکردنی باری دارایی .3
 ت پێیھ. -). ئھم فۆڕمھ پڕ بکھرەوە تھنھا ئھگھر فھرمانی دادگابکرێت  (ھاوپێچفۆڕمی زانیاری نھێنی  .4
 ت پێیھ. -فھرمانی دادگامندالت ھھبوو. ئھم فۆڕمھ پڕ بکھرەوە تھنھا ئھگھر  ۲(ھاوپێچ بکرێت) ئھگھر زیاتر لھ  زانیاری نھێنی فۆرمیپاشکۆی  .5

 ئھگھر ئھم دیکۆمێنتانھت نییھ، بھ نوسراوێک ڕوونکردنھوە بدە. . ئھم دیکۆمێنتانھی (بھڵگھنامانھی) الی خوارەوە ھاوپێچ بکھ

 جاری کۆتایی.   2فیدڕاڵی، ھی کۆپی بھڵگھنامھی باجی دەرامھتی   .1
 جاری کۆتایی.  3کۆپی پسوڵھی داھات، ھی  .2

 بھرامبھر ، یان بخرێتھ ناو فایلی دادگاوە.  بدرێن بھ الیھنیەوە  -DCSیان  ی داواکاربریکاردەکرێت لھ الیھن  DCSئھو دیکۆمێنتانھی کھ پێشکھشی دەکھی بھ 

 تۆوە.  داراییالیھنی بھرامبھر مافی بینینی ھھر زانیاریھکی ھھیھ کھ پھیوەستھ بھ باری  .1

) ) لھسھر بھڵگھنامھکان الببھیت پێش وادەی  social securityپێویستھ زانیاری کھسیی خۆت وەک (ناونیشان، لھدایکبوون، ژمارەی سھالمھتی کۆمھ�یھتی ( .2
 پێشکھشکردنیان. 

 (ئھو چوارگۆشانھی پھیوەندی بھ تۆوە ھھیھ دیاری بکھ)لھبھرئھوەی  گۆڕینیمنداڵھکھمدا بکات بھ مھبھستی  ھاوکاری پێداچوونھوە بھ فھرمانی  DCSدەمھوێت 

 داھاتم گۆڕانکاری بھسھردا ھاتووە.   .1

 گۆڕانکاری بھسھردا ھاتووە. )بھخێوکھرەکھی دیکھ( بھرامبھر  داھاتی الیھنی  .2

 لھ کھیسھکھی مندا، النی کھم یھکێک لھ منداڵھکان:   .3
a.  لھ ماڵێکی دیکھ دەژی . 

b.  .ناچێت بۆ قوتابخانھ یان لھ ماڵھوە دەژی 

 پێویستھ مھرجی بیممھی تھندروستی زیاد بکرێت بۆ فھرمانھکھ.   .4

 خاوەن پێداویستی تایبھتم، دەستبھسھرم یان بھندکراوم.   .5

 __________________________________________________________       ھیتر (بھ درێژی باسی بکھ):  .6
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 لھوە تێدەگھم و ڕازیم بھوەی کھ: 

 پێداچونھوە بھ فھرمانھکھدا ناکات.   DCSنھکھم،  DCSئھگھر سھرجھم زانیاری داواکراو پێشکھش بھ   .1
2. DCS  بڕگانھی کھ پھیوەندیان بھ ھاوکاری و بیممھی تھندروستی    ئھو تھنھا  دەستکاری کردنی یان گۆڕینیپێداچونھوە بھ کھیسھکھمدا دەکات بھ مھبھستی

 سھردانی کردن و بینینیت بھ گۆڕینی کھسی بھخێوکھر، ی ئھوەی نییھ کھ پێداچوونھوە بھ فھرمانی دادگادا بکات سھبارە دەسھ�ت DCSمنداڵھکھمھوە ھھیھ. 
 منداڵ، یان شتی ھاوشێوەی دیکھ.  

 ەوە بھکاردێن بۆ دانان و دەستکاری کردن و جێبھجێکردنی فھرمانی ھاوکاری منداڵ. DCS-ئھو زانیاریانھی پێشکھشی دەکھم لھ الیھن  .3
a.  تھنھا بۆ ئھم مھبھستانھDCS  دیکھی حکومھت.  کانی داموودەزگازانیاری دەدات بھ 
b.  DCS .ئھو زانیاریانھ ب�ودەکاتھوە کھ یاسا و ڕێسا فیدڕاڵی و دەوڵھتیھکان ڕێگای پێدەدەن 
c.   دەتوانم داوا لھDCS  بھخێوکھری بھرامبھر.   بھ زانیاری نھێنی و کھسیی بکھم زانیاریم پێبدات سھبارەت 

 ئھگھر: ی داواکاربھرزی دەکاتھوە بۆ بریکار  DCS، ھمدا دوای پێداچونھوە بھ داواک .4
a. DCS  دا داواکراوە.  3سھرجھم ئھو فۆڕم و زانیاریانھی بھدەستگھیشت کھ لھ الپھڕە 
b.  .کھیسھکھم شمولی گۆڕانکاری کرد 

 دەکرێن.   بریکاری داواکارنییھ کھ ڕەوانھی  توانای پوچھڵکردنھوەی ئھو داوایانھی DCS تێبینی:
 بۆ دادگا،    داواکھمبھرزکردنھوەی  دەتوانن ی داواکاریان بریکار DCSئھگھر داواکھم شمولی پێداچونھوەی نھکرد لھڕووی یاساییھوە،   .5

 لھ فھرمانی ھاوکاری منداڵھکھمدا، پھسھند نھکھن وڕەتی بکھنھوە.  بھ مھبھستی گۆڕانکاری کردن
بڕیاریدا گۆڕانکاری لھ فھرمانھکھ بکرێت، ڕۆژی دەستپێکی ھھر گۆڕانکارییھک دەکرێت ھھر ڕۆژێک بێت لھ نێوان ڕۆژی   واکاری گشتیئھگھر دا .6

 . دادوەر بڕیار لھسھر ڕۆژی کارپێکردنی فھرمانھ نوێیھکھ دەدات.  تا ئھو ڕۆژەی دادوەر واژۆ لھسھر فھرمانھ نوێیھکھ دەکات  ھتۆمارکردنی داواک
 بھ منداڵھکھم دەدرێت.  دەکرێت گۆڕانکاری لھ فھرمانھکھ ببێتھ ھۆی زیادبوون یان کھم بوونھوەی ئھو بڕە پارەیھی کھ وەک ھاوکاری .7
 منداڵھکھم بگۆرم.   ھاوکاریفھرمانی کھ  ئھوەم ھھیھ داوا لھ دادگا بکھم مافی .8

      ____________________________  _________________________ 
 دایک/باوک (بھخێوکھر) واژۆی  ڕۆژ 

 
      ____________________________  _________________________ 

 بھخێوکھر  بریکاریواژۆی  ڕۆژ 
 
       _________________________ 
 بھخێوکھر  بریکاریناوی  

DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 

TACOMA WA 98411-5520 
 _______________      __________________ شوێنی پھیوەندی کردن     لھ ناوەوە  
 _ ____ __________     __________________ شوێنی پھیوەندی کردن     لھ دەرەوە  

 بھردەستن بۆ ئھو کھسانھی کێشھی بیستن و قسھکردنیان ھھیھ.  TTY/TDDخزموتگوزاریھکانی 
 www.dshs.wa.gov/dcsسھردانی ماڵپھڕەکھمان بکھ لھڕێی ئھم بھستھرەوە: 

شوێنی  ھھر چاالکیھکی دیکھی بھرنامھکھمان. نھژاد، ڕەنگی پێست، نھتھوە، یان  ، مانخزمھتگوزارییھکان  بھکارھێنانی،  ی مافی ھھموو کھسێک پارێزراوە لھ کارپێدان
دەتوانیت بھشێوازی دیکھ ئھم فۆڕمھت   تھوێتلھدایکبوون، ئیمان، ئایین، ڕەگھز، تھمھن یان ھھبوونی کھمئھندامی نابنھ ھۆی جیاوازی کردن لھ مامھڵھماندا. ئھگھر ب

 پێبدەین. 
 

For Child Support Agency Use Only ) ەوە پڕدەکرێتھوە-ھاوکاری منداڵ  ی تایبھت بھداموودەزگائھم بھشھ لھالیھن ( 
AGENCY REPRESENTATIVE’S SIGNATURE 

 
DATE   

       
AGENCY P.O. BOX OR STREET ADDRESS   CITY  STATE   ZIP CODE 

     :                                                                                                                                                               
 

http://www.dshs.wa.gov/dcs

