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

درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ )ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ( ﮐودک
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ﻣوﺿوع:

ﮔﯾرﻧده:

ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده:
ﺗﺎرﯾﺦ:

اطﻼﻋﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺷﻣﺎ از ) Division of Child Support (DCSدرﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﺧود را ﻧﻣودهاﯾد .ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﺣﮑم ﺧود ،دو ﮔزﯾﻧﮫ ﭘﯾش رو
دارﯾد.
 1.در دادﮔﺎه ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑم ﺷﻣﺎ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﮐﺎر را از طرﯾﻖ وﮐﯾل ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 2.از  DCSﺑﺧواھﯾد ﺣﮑم ﺷﻣﺎ را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
اﻟف DCS .ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎوره ﻗﺿﺎﯾﯽ اراﺋﮫ دھد.
ب DCS .اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
) (1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﺷﻣﺎ ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ را دارا ﻧﺑﺎﺷد DCS ،ھﯾﭻ اﻗدام دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد داد.
) (2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﺷﻣﺎ ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷد DCS ،ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻓﺗر دادﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ آژاﻧس ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن دﯾﮕر
)درﺻورت ﻧﯾﺎز( ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و اﺻﻼح ارﺟﺎع ﺧواھد داد .ﺣداﻗل ﺷراﯾط:
)اﻟف(  DCSﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت آدرس ﻓﻌﻠﯽ ھر دو طرف ﺣﮑم را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
)ب( اﯾﺎﻻت واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر دو طرﻓﯾن ﺣﮑم دارای ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
)ج( ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ در آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده در ﺷراﯾط رخ داده اﺳت .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل زﻧداﻧﯽ ﺷدن وﻟﯽ ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت درﺧواﺳت ﺷود ،اﯾن ﺷرط اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود.
)د( ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﻧﻔﻘﮫ در ﺣﮑم ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  15درﺻد ﺑﺎﻻﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از ﻣﻘدار ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل زﻧداﻧﯽ ﺷدن وﻟﯽ ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت درﺧواﺳت ﺷود ،اﯾن ﺷرط اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود.
)ه( ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﻧﻔﻘﮫ در ﻣدت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺣﮑم ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  2400دﻻر ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗوﺟﮫ :اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﻣورد دو ﻣﻌﯾﺎر ﻓوق وﺟود دارد زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑم ﻓﺎﻗد اﻟزاﻣﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐودﮐﺎن ﻓﮭرﺳتﺷده در ﺣﮑم ﮐﻣﮏھﺎی دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻗواﻧﯾن وﯾژهای اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
 DCS 1.ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ھر  35ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﺣﮑم ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺧواھد ﻧﻣود DCS .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت زﻧداﻧﯽ ﺷدن وﻟﯽ ﻏﯾر
ﺳرﭘرﺳت ،ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را زودﺗر از  35ﻣﺎه ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد.
 2.ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺻد دارﯾد ﺣﮑم ﺧود را ﺑدون ﮐﻣﮏ  DCSﺗﻐﯾﯾر داده ﯾﺎ اﺻﻼح ﮐﻧﯾد ،دﻓﺗر دادﺳﺗﺎن ﯾﺎ  DCSﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ﺣﮑم را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﺗﺧﺻﯾﺻﯽ ﺑﮫ اﯾﺎﻟت
واﺷﻧﮕﺗن ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد  DCSﺣﮑم ﺷﻣﺎ را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺻﻔﺣﺎت  2و  3اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده و ﻋودت دھﯾد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ از اﻟزاﻣﺎت دﯾﮕر ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
ﻣوﺟود در ﺻﻔﺣﮫ  2را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
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ﻧﺎم درﺧواﺳتﮐﻧﻧده:

ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده:

دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد  DCSﺣﮑم ﺷﻣﺎ را از ﻧظر اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،از اﯾن ﻓرم ﺑرای درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺟز اﻣﺿﺎء ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ و ﺧواﻧﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﺻرﻓﺎ ً از ﺟوھر ﻣﺷﮑﯽ ﯾﺎ آﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﭘس از اﻣﺿﺎء ،ﮐﻠﯾﮫ ﻓرمھﺎی ﺿروری را ﺑﮫ آدرس  DCSﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ  3آﻣده اﺳت ،ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ آژاﻧس ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﺎز
ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرمھﺎ را اﻣﺿﺎء ﮐﻧد.
ﻓرمھﺎی زﯾر را ﮐﺎﻣل ﮐرده و ﻋودت دھﯾد:
 1.ﺻﻔﺣﺎت  2و  3اﯾن ﻓرم.
 2.ﺑرﮔﮫھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن )ﭘﯾوﺳت( .ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود و ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد DCS .ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ
طرف دﯾﮕر را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.
 3.اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ)ﭘﯾوﺳت( .اﯾن ﻓرم را ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﮑم دادﮔﺎه ھﺳﺗﯾد ،ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد.

 4.ﻓرم

اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ)ﭘﯾوﺳت( .اﯾن ﻓرم را ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﮑم دادﮔﺎه ھﺳﺗﯾد ،ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد.

 5.ﻓرم

اﻟﺣﺎﻗﯾﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ)ﭘﯾوﺳت( ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دارای ﺑﯾش از دو ﮐودک ھﺳﺗﯾد .اﯾن ﻓرم را ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﮑم دادﮔﺎه ھﺳﺗﯾد ،ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد.

اﺳﻧﺎد زﯾر را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن اﺳﻧﺎد را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾد ،دﻟﯾل آن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
 1.ﮐﭘﯽھﺎﯾﯽ از دو اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑردرآﻣد آﺧرﺗﺎن.
 2.ﮐﭘﯽھﺎﯾﯽ از ﺳﮫ ﻓﯾش ﺣﻘوﻗﯽ آﺧرﺗﺎن.
 DCSﯾﺎ دادﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﻧﺎدی را ﮐﮫ ﺑﮫ  DCSارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾد در اﺧﺗﯾﺎر طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﻧﺎد را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾل دادﮔﺎه
ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد.
 1.طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 2.ﻗﺑل از ارﺳﺎل اﺳﻧﺎد ﺑﮫ  ،DCSﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود )آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ،ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( را از اﺳﻧﺎد ﺣذف ﮐﻧﯾد.
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ از  DCSﻣﯽﺧواھم ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﻣن را ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح آن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد) .ﻣرﺑﻊھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(:
1.

درآﻣد ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت.

2.

درآﻣد واﻟدﯾن دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت.

3.

ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﮐودﮐﺎن ﺣﺎﺿر در ﭘروﻧده ﻣن:
اﻟف.

زﻧدﮔﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت.

ب.

ﻧرﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ اﻗﺎﻣت در ﻣﻧزل.

4.

ﯾﮏ ﺷراﯾط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑم ﻣن اﻓزوده ﺷود.

5.

ﻣن دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﯽ ھﺳﺗم ،در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑﺗﯽ اﻗﺎﻣت دارم ،ﯾﺎ زﻧداﻧﯽ ھﺳﺗم.

6.

دﯾﮕر )ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺟزﯾﯾﺎت(:
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ﻣن اﯾن ﻣوارد را درک ﻧﻣوﻧﮫ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗم:
 1.درﺻورت ﻋدماراﺋﮫ ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوردﻧﯾﺎز DCS ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺣﮑم ﻧﺧواھد ﺑود.
 DCS 2.ﭘروﻧده ﻣن را ﺻرﻓﺎ ً ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﻔﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد DCS .اﺟﺎزه ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺣﮑمھﺎی دادﮔﺎه را از
ﻧظر ﺗﻐﯾﯾر در ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،ﻣﻼﻗﺎتھﺎی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻧدارد.
 DCS 3.از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﺑرای اﺣراز ،ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.
اﻟف DCS .اطﻼﻋﺎت را ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾن اھداف ﺑﺎ ادارات دوﻟﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺧواھد ﮔذاﺷت.
ب DCS .اطﻼﻋﺎت را ﺗﻧﮭﺎ درﺻورت اﺟﺎزه ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﻧﻣود.
ج .ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم از  DCSاطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ واﻟد دﯾﮕر را درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾم.
 4.ﭘس از ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ درﺧواﺳت ﻣن DCS ،آﻧرا ﺑﮫ ﯾﮏ دادﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺧواھد ﻧﻣود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ:
اﻟف DCS .ﮐﻠﯾﮫ ﻓرمھﺎ و اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ در ﺻﻔﺣﮫ  3را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.
ب .ﭘروﻧده ﻣن ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗوﺟﮫ DCS :ﻧﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳتھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ دادﺳﺗﺎن را ﭘس ﺑﮕﯾرد.
 5.ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﻣن اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ را دارا ﻧﺑﺎﺷد DCS ،ﯾﺎ دادﺳﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣن ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﺑﮫ دادﮔﺎه ارﺳﺎل
ﻧﺷود.
 6.ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮏ دادﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﺻﻼح ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣن ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری ﻣﯽﺗواﻧد ھر ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در
دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑم را اﻣﺿﺎء ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﺷد .ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
 7.ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ اﺻﻼحﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﺷود.
 8.ﻣن ﺣﻖ دارم از ﯾﮏ دادﮔﺎه درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾم ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣن را ﺗﻐﯾﯾر داده ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد.

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی واﻟد

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻟد

ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻟد ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ

DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻣﺎس
داﺧل
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻣﺎس
ﺧﺎرج
ﺧدﻣﺎت  TTY/TDDﺑرای اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮔﻔﺗﺎری ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻧوا ﻣوﺟود اﺳت.
ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾدwww.dshs.wa.gov/dcs :
ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣﻠﯾت اﺻﻠﯽ ،ﻋﻘﯾده ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد در اﺷﺗﻐﺎل ،درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ،ﯾﺎ ھﯾﭻ ﺟﻧﺑﮫای از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣوردﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن ﻓرم در ﻓرﻣتھﺎی دﯾﮕر ھم درﺻورت درﺧواﺳت ﻗﺎﺑلاراﺋﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
)ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده آژاﻧس ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک( For Child Support Agency Use Only
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