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

ናይ ሓገዝ ቆልዑ ሪፈራል
Child Support Referral
ናይ ህጻናት ሓገዝ ክፍሊ (DCS) ዉልቃዊ መረዳእታኻን ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት ቁጽርኻ ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ድሕንነት ሕጊ ርእሲ IV-D ዝተገለጸ ንናይ ህጻናት
ሓገዝ ንምፍጻም ዕላማ ክትቀመሉ እዩ፡፡
ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ህጻናት ወለዲ
ኣዶ ቆልዑ
ኣቦ ቆልዑ ነ
ስም(ፋላማይ / ማእኸላይ / ናይ መወዳእታ)

ስም(ፋላማይ / ማእኸላይ / ናይ መወዳእታ)

ካልኦት ኣስማት ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም

ካልኦት ኣስማት ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም

ቍ.ሳ.ጶስጣ ወይ ኣድራሻ ጐደና

ቍ.ሳ.ጶስጣ ወይ ኣድራሻ ጐደና

ከተማ

ክፍለ-ሃገር

ዚፕ ኮድ

ከተማ

ዚፕ ኮድ

ክፍለ-ሃገር

ናይ ገዛ ተሌፎን

ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቴሌፎን

ተንቀሳቓሲ ተሌፎን

ናይ ገዛ ተሌፎን

ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቴሌፎን

ተንቀሳቓሲ ተሌፎን

(

(

(

(

(

(

)

)

)

ኢ-ማይል አድራሻ

)

ናይ ልደት ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ቁመት

ናይ ልደት ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ናይ ልደት ዕለት (ከተማ / ሃገር / ስቴት / ሃገር)

ናይ ልደት ዕለት (ከተማ / ሃገር / ስቴት / ሃገር)
ክብደት

ናይ ጸጉሪ ሕብሪ

ናይ ዓይኒ ሕብሪ

ቁመት

ዘርኢ ዓሌት

ክብደት

ናይ ጸጉሪ ሕብሪ

ኣፍ መፍትሒ ቋንቋ(እቲ መልእኽቲ ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ ብኻሊእ ቋንቋ ምስ ዝድለ)

ኣፍ መፍትሒ ቋንቋ(እቲ መልእኽቲ ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ ብኻሊእ ቋንቋ ምስ ዝድለ)

ናይ ቀቢላ ርክብ(ገለ ምስዝህሉ)

ናይ ቀቢላ ርክብ(ገለ ምስዝህሉ)

ኣብ ናይ ህንዲ ክሉል ቦታ ምንባር?
ኣይፋል
እወ

ኣይፋል
ንመወዳእታ ዝነበረ ኣስራሒ ስም

ናይ ኣስራሒ ቍ.ሳ.ጶስጣ ወይ ኣድራሻ መንገዲ

ናይ ኣስራሒ ቍ.ሳ.ጶስጣ ወይ ኣድራሻ መንገዲ

ናይ ኣስራሒ ከተማ

ክፍለ-ሃገር

ናይ ኣስራሒ ቁጽሪ ተሌፎን

እዚ ቀቢላዊ ስራሕ ድዩ?
ኣይፋልን
እወ

)

ናይ ኣዶ ስም ኣቦ

ዚፕ ኮድ

ናይ ኣዶ ኣዳኣ ስም ቤተሰብ

እወ

ናይ ኣስራሒ ከተማ

ክፍለ-ሃገር

ናይ ኣስራሒ ቁጽሪ ተሌፎን

እዚ ቀቢላዊ ስራሕ ድዩ?
ኣይፋልን
እወ

(

ኣይፍለጥን

ናይ ዓይኒ ሕብሪ

ኣብ ናይ ህንዲ ክሉል ቦታ ምንባር?

ንመወዳእታ ዝነበረ ኣስራሒ ስም

(

)

ኢ-ማይል አድራሻ

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ዘርኢ ዓሌት

)

)

ናይ ኣቦኻ ስም ኣቦ

ዚፕ ኮድ

ኣይፍለጥን

ናይ ኣቦ ኣዲኡ ስም ቤተሰብ

ናይ ህጻናጽ መንበሪ
ኣብ ገጽ 2 ዝተዘርዘሩ ህጻናት ምስ ይነብሩ
ኣዶ
ኣቦ
ካልእ(ሓብር):
ፍቓድ ዘይብሎም ወለዲ ምስኦም ይነብሩ ወይ ኣብ ዋሺንግተን ስቴት ነቶም ህጻናት ሓገዝ ይህቡ?
Iእወ እንተድኣ ኮይኑ፤ እንታይ?
ኣብ ገጽ 2 ዝተዘርዘሩ ህጻናት ክንደይ ሚኢታዊት ዝኸውን ጊዜ ምስ ኣዲኦም ይነብሩ?

ኣይፋል

እወ

ሚኢታዊት

ኣብ ገጽ 2 ዝተዘርዘሩ ህጻናት ክንደይ ሚኢታዊት ዝኸውን ጊዜ ምስ ኣቦኦምይነብሩ?

ሚኢታዊት

ኣብ ገጽ 2 ዝተዘርዘሩ ህጻናት ክንደይ ሚኢታዊት ዝኸውን ጊዜ ምስ ናይ ምዕባይ ፍቓድ ዘይብሎም ወለዲ ይነብሩ?
እቶም ህጻናት ምስ አዲኦም ወይ ኣቦኦም ምስዘይነብሩ፤ እዚ ክፍሊ ምልኡ
ስምኩም

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና:

ናትኩም ቍ.ሳ.ጶስጣ ወይ ኣድራሻ መንገዲ
ናይ ልደትኩም ዕለት

ከተማኹም

ምስእቶም ህጻናት ዘለኩም ርክብ

ቀቢላዊ ርክብኩም(ገለ ምስዝህሉ)
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ስቴትኩም

ናይ መልእኽቲ ተሌፎንኩም

ተንቀሳቓሲ ተሌፎንኩም

(

(

(

)

ኣብ ናይ ህንዲ ክልኩል ዶ ትነብሩ?

ገጽ 1

ዚፕ ኮድኩም

ናይ ገዛ ተሌፎንኩም

ኣይፋል
CHILD SUPPORT REFERRAL

ሚኢታዊት

እወ

)

)

ሓበሬታ ብዛዕባ እቶም ናይ ህጻንሓገዝ እትደልይሎም ህጻናት
ኣብ ገጽ 1 ዝተዘርዘሩ ኣብ ገዛኹም ዝነብሩ ናይቶም ወለዲ ህጻናት ዝርዝር ኣደላይ ምስዝኸውን ቀጻሊ ወረቐት ተጠቐም.
ፆታ

ስም ህጻን(ፈላማይ/ማእኸላይ/ናይ መወዳእታ)

ናይ ልደት ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ናይ ልደት ዕለት (ከተማ / ሃገር / ስቴት / ሃገር)

ናይ ቀቢላ ርክብ(ገለ ምስዝህሉ)

እንተዘይኮይኑ ኣበይ ድኣ (ሃገር / ክፍለ ሃገር)

እታ ኣዶ ኣብ ዋሺንግተን ድያ ጠኒሳ?
ኣይፋል
እወ
ንዚ ህጻን ናይ ሓገዝ ትእዛዝ ኣለዎዶ?
ኣይፋል
እወ

እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ እቲ ትእዛዝ ዝተኣዘዘሉ ቦታ (ሃገር / ክፍለ ሃገር / ዓሌት)

እወ እንተድኣኮይኑ፣ ናይቲ ትእዛዝ ዕለት
(ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ስም ህጻን (ፈላማይ / ማእኸላይ / ናይ መወዳእታ)

ናይ ልደት ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ፆታ

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ናይ ቀቢላ ርክብ(ገለ ምስዝህሉ)

እንተዘይኮይኑ ኣበይ ድኣ (ሃገር / ክፍለ ሃገር)

እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ እቲ ትእዛዝ ዝተኣዘዘሉ ቦታ (ሃገር / ክፍለ ሃገር / ዓሌት)

እወ እንተድኣኮይኑ፣ ናይቲ ትእዛዝ ዕለት
(ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ስም ህጻን (ፈላማይ / ማእኸላይ / ናይ መወዳእታ)

ናይ ልደት ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

እቲ ኣቦ ናይ ኣቦነት መረጋገጺ ፈሪሙ ድዩ?
ኣይፋል
እወ

ናይ ልደት ዕለት (ከተማ / ሃገር / ስቴት / ሃገር)

እታ ኣዶ ኣብ ዋሺንግተን ድያ ጠኒሳ?
ኣይፋል
እወ
ንዚ ህጻን ናይ ሓገዝ ትእዛዝ ኣለዎዶ?
ኣይፋል
እወ

እቲ ኣቦ ናይ ኣቦነት መረጋገጺ ፈሪሙ ድዩ?
ኣይፋል
እወ

ፆታ

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

እቲ ኣቦ ናይ ኣቦነት መረጋገጺ ፈሪሙ ድዩ?
ኣይፋል
እወ

ናይ ልደት ዕለት (ከተማ / ሃገር / ስቴት / ሃገር)

ናይ ቀቢላ ርክብ(ገለ ምስዝህሉ)

እንተዘይኮይኑ ኣበይ ድኣ (ሃገር / ክፍለ ሃገር)

እታ ኣዶ ኣብ ዋሺንግተን ድያ ጠኒሳ?
ኣይፋል
እወ
ንዚ ህጻን ናይ ሓገዝ ትእዛዝ ኣለዎዶ?
ኣይፋል
እወ

እወ እንተድኣኮይኑ፣ ናይቲ ትእዛዝ ዕለት
(ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ዝተመርዓዉሉ ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ዝተመርዓዉሉ ከባቢ (ሃገር / ክፍለ ሃገር)

ዝተፋትሑሉ ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ዝተፋትሑሉ ከባቢ (ሃገር / ክፍለ ሃገር)

ዝተፈላለዩሉ ዕለት (ወርሒ / ዕለት / ዓመት)

ዝተፈላለዩሉ ከባቢ (ሃገር / ክፍለ ሃገር)

እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ እቲ ትእዛዝ ዝተኣዘዘሉ ቦታ (ሃገር / ክፍለ ሃገር / ዓሌት)

ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ህጻን ወለዲ ኩነታት ሓዳር

ናይ ግትኣት ትእዛዝ / ጉዳያት ድሕንነት
ናይ ግትኣት / ሓለዋ ትእዛዝ ኣሎ ድዩ ወይ ድማ ንዓኻ ወይ ንደቅኻ ናይ ስግኣት ጭንቅታት ኣለዉ ድዮም?
ናይ ህዝባዊ ሓገዝን ድጋፍን ክፍሊት መረዳእታ

ኣይፋል

እወ

እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ደቅኻ ካብ መንግስቲ ወይ ዓሌት ህንዲ ህዝባዊ ሓገዝ ተቐቢሎም ይፈልጡዶ?

ኣይፋል

እወ

እወ እንተድኣ ኮይኑ ኣበይ (ሃገር / ክፍለ ሃገር / ዓሌት)

እወ እንተድኣ ኮይኑ መዓዝ (ወርሒ / ዓመት)

ካብ እቶም ናይ ምዕባይ ፍቓድ ዘይብሎም ስድራታት ሓገዝ ትቕበል እንተድኣኮይንካ ናይ ሓገዝ ክፍሊታት መረጋገጺ መሊእኻ ናብ DCS ክትልእኾ ኣለካ፡፡ ናይ ኩሎም
ናይ ሓገዝ ትእዛዛት ቅዳሕ ኣደሓሕዝ፡፡
እወጃ
ካብቶ ሓገዝ ክኸፍሉ ሓላፍነት ዘለዎም መዕበይቲ ሓገዝ ኣብ ምርካብ ዝኾነ ለዉጢ ወይ ሓዱሽ ነገር እንተድኣሃልዩ፡ን DCS ብጽሑፍ ብቅልጡፍ ንኽሕብር ይስማዕማዕ፡፡
ኣብ ትሕቲ ናይ ዋሽንግተን ሕጊ ዘሎ ናይ ገበን ቅጽዓት እቶም ቀጸልቲ ልክዕን ሓቅን ከም ዝኾነ የረጋግጽ ወይ ይእዉጅ፡፡

ኣብ

ዋሽንግተን
ዕለት

ፊርማ

ዝኮነ ይኩን ሰብ ብዘርኢ፣ከለር፤ዓሌት፤ዕድመ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ወይከዓ ብዘለዎ ስንክልና አብ ቁፅሪ ስራሕ፣ ግልጋሎት ወይ ኣብ ዝኾነ ኣካል እቲ መደብ ኣድልዎ ክግበር
አይግበኦን። እዚ ፎርም እዚ፡ ብእተፈላለየ ዓይነት ፎርማት ክርከብ ይከኣል እዩ።
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