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 )DCS(الطفل دعم وإعالة  فرعلرسالة موجهة 

 يالخير لغرضاثبات ا
)Appointment Letter for Division of Child Support (DCS 

Good Cause Determination 
      :  رقم الموكل                                        :التاريخ

       :إلى
 ,     عزيزي 

في  تحصيل دعم إعالة الطفل أو ) DCS(الطفل دعم وإعالة  فرعالمحلي الخاص بك أنك ال تقدر على مساعدة  الغرض الخيري وقد أعلمتم مكتب خدمات المجتمع طلبتملقد 
دعم وإعالة  فرعإثبات األبوة من خالل  :تشمل هذه الخدماتو, لمساعدات المؤقتة لألسر الفقيرةخدمات تنفيذ الدعم الكامل حين تستلم ا الطفل دعم وإعالة  فرع يوفر .الدعم الطبي

 .  ال يشملها التأمين ألطفالك التيها في مشاركة حصة من النفقات الطبية /واإلعالة وتنفيذ التعهد اآلخر للوالد بتوفير التأمين الصحي ومساهمته أمر الدعموتنفيذ /وإدخال أو الطفل 

 .لقد حددت الموعد اآلتي للحديث معكم عن طلب الغرض الخيري من أجل وقف أية إجراءات إلعالة الطفل والدعم الطبي له
U      U U      U U       

 الوقت                                                         التاريخ                                                                                                    العنوان
  .U      Uعبر U      U، يرجى االتصال بى على رقم اذا لم تستطع الحضور 

 .ريةفى حالة عدم االتصال أو الحضور، فمن الممكن أن أقوم بالغاء طلب القضية الخي
 : سأوافق على طلب القضية الخيرية إذا ثبت

 .صحيحة الذي في رعايتك من التعرض العتداء جسدي أو عاطفي بشكل خطير) األطفال(أن مخاوفك على نفسك وعلى الطفل  •
فاح • ِ    والدة الطفل عن طريق االغتصاب أو الس                                  . 
 .مع الوكالة الخاصة بتبني الطفل) ة أشهرلمدة تزيد عن ثالث( أنك بدأت إجراءات التبنى أو أنك فى فترة استشارة  •

ُ   َّ  ً                     كتابة بيانا  م وق عا  تصف فيه مخاوفك وقلقكاللقاء ثناء أيمكنك   ً             . 
 .                                                              ً يمكنك أيضا إحضار معلومات أخرى لتأييد طلبك اذا كان ذلك متاحا  و

 :على سبيل المثال
 :الشرطة) تقارير(تقرير  •
 :طبية) تقارير(تقرير  •
 :المحكمة) تقارير(تقرير  •
 :أمر حماية من العنف المنزلي •
 .إقرار مكتوب من رجل دين، واألصدقاء واألقارب والجيران وزمالء العمل يصف الخطر •
 أو : العنف األسرى) مالجئ(خطاب من ملجأ  •
 .العنف األسرى ) استشاريون(خطاب من استشاري  •

 ماذا يحدث فى هذا اللقاء ؟
 ).أطفالك(                                  ً                    ن تحصيل دعم إعالة الطفل ودعمه طبيا  قد يضر بك أو بطفلك بأ            ً                  ستكون قادرا  على شرح سبب تخوفك •
 .                                                            ً يمكننا التكلم عن أية مساعدة أخرى يمكن أن تحتاجها للبقاء آمنا   •

 ؟)أطفالك(                                                                 ً                    ية معلومات أخرى تبين بها لماذا تحصيل المال إلعالة الطفل ودعمه طبيا  قد يضر بك او بطفلك أ                            َ      ً    ماذا يحدث اذا لم تقدم إقرارأ  موقعا  أو 
ُ     الم عطاه ألسبابالم تتفق قد يتم رفض طلبك إذا •  .لمنح طلب الغرض الخيري الالزمةمع المتطلبات    
 .عالة الطفل للحصول على خدمات تطبيق اإلعالة الكاملةإلفتح قضية  الطفل دعم وإعالة  فرعإلى  حالتكوسوف يتم إرسال  •
 .                                        ً                      أو في مجموعتك الذي يمكنه أن يكون متاحا  لحضور هذا االجتماع معك CSOلمجتمع المدني المحلي                    ً                             قد يكون هناك محاميا  ضد العنف المنزلي في منظمات ا •

 
 تصل بمكتب دعم الطفل الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات ا 

نا ؟ ِ     ماذا لو لم ت تفق مع قرار             َ            
 90في غضون  2489- 98504،أولمبيا، واشنطن 42489ماع اإلدارية، صندوق بريد تصال بمكتب الشئون االجتماعية أو الكتابة إلى مكتب جلسات االستاليمكنك ا   .1

يمكن أن يمثلك .                                       ً بعد أن يكون قرار مجلس االستماع نهائيا   إالعمله على قضيتك  يباشرلن  الطفل دعم وإعالة  فرعإن طلبتم جلسة استماع، فإن .       ً                 يوما  لطلب جلسة استماع
 . االستماع كما يمكنك تمثيل نفسك   ٍ                        محام  او أي شخص آخر فى جلسة 

ستلمت فيه المساعدات أالعمل على قضيتك فى الوقت الذى  يباشرقد   الطفل دعم وإعالة  فرعن  فإومع ذلك  ,سحب طلب الحصول على المساعدات المؤقته لألسر الفقيرة .2
 .المؤقته لألسر الفقيرة

 الطفل دعم وإعالة  فرعو مع ذلك إن لم تشارك فى إجراءات تطبيق دعم الطفل، فان  .  ءات تطبيق الدعمستالم المساعدات مع عدم المشاركة فى إجرااالستمرار فى إ .3
 . فى حالة رفض طلب الغرض الخيري الخاص بك%  25حتمالية تقليص مساعدتك المالية بنسبة إسوف يستمر فى العمل على قضينك مع 

 .اع كما يمكنك تمثيل نفسك                 ٍ                             يمكن أن يمثلك محام  أو أى شخص آخر فى جلسة االستم
 ؟مهل يمكنك الحصول على مشورة قانونية أو استعال

 .1014-201-888-1يمكنك االتصال بخط الخدمات القانونية على مستوى الوالية على 

 


