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

معلومات حول تنفيذ الدعم لغير الحاصلين على إعانات
Nonassistance Support Enforcement Information

(الفصول  74.20 ،34.05 ،26.23 ،26.18و)74.20A RCW
احتفظ بهذه االستمارة فهي تحتوي على معلومات مهمة عن ملف دعم طفلكم
أطراف أمر الدعم خاصتك
يتمثل الطرفان في حالة أمر الدعم في الوالد غير الوصي والوالد الوصي أو الوصي الفعلي .الوالد غير الوصي هو الوالد الملزم بسداد الدعم.
بينما الوالد الوصي أو الوصي الفعلي فهو الوالد الذي يقيم األطفال معه في المعتاد .يمكن أن يكون كالً من الوالدين غير الوصي أو الوالد الوصي
والدا ً مطالبا ً بتوفير لألطفال تغطية التأمين الصحي و/أو الدعم الطبي لألطفال.
•

يتضمن الدعم الطبي النقدي حصة نسبية من النفقات الطبية التي غير المؤمنة وحصة في قسط تأمين طبي (دفع نقدي) إذا كان مطلوبا ً
في أمر الدعم الخاص بكم في حال عدم توفر تأمين صحي.

قسم دعم الطفل
يمتلك قسم دعم الطفل ( )DCSمكاتب منتشرة في كافة أرجاء الوالية .يتولى  DCSإدارة وتنفيذ حاالت دعم الطفل .حتى يقوم  DCSبتنفيذ أمر
الدعم خاصتك ،يجب أن يقوم أحد طرفي أمر الدعم بالمطالبة كتابيا ً بخدمات تنفيذ الدعم.
إذا كان أمر الدعم خاصتك يتطلب السداد عبر مكتب سجل الدعم بوالية واشنطن (انظر القسم التالي) ،إال أن  DCSلم يتلق طلبا ً للحصول على الخدمات،
فسوف يقوم  DCSبفتح حالة خدمات السداد فقط ( )PSOلصالحك .يقوم  DCSبتقديم خدمات معالجة السداد وحفظ السجالت فقط لحاالت .PSO
مكتب سجل الدعم بوالية واشنطن
يعد مكتب سجل الدعم بوالية واشنطن ) (WSSRجز ًء من  DCSوالذي يتولى مهام حفظ السجالت وتوزيع دفعات الدعم .يقوم  DCSبإدخال أمر
الدعم خاصتك في  WSSRعند وقوع أي مما يلي:
 1.قيام أي من طرفي حالة الدعم خاصتك بطلب خدمات تنفيذ الدعم من .DCS
 2.يتطلب أمر الدعم خاصتك قيام الوالد غير الوصي بسداد الدعم عبر .WSSR
ما الذي يتعين عليك القيام به
فور مطالبتك لـ  DCSبإمدادك بخدمات تنفيذ الدعم ،يتعين عليك القيام بما يلي:
 1.إرسال إلى  DCSجميع الدفعات التي تلقيتها على نحو مباشر من الوالد غير الوصي .يجب أن يكون لدى  DCSسج ً
ال بكافة الدفعات التي تلقيتها ليتمكن من متابعة
حالتك .إذا تلقيت دفعات دعم قبل مطالبتك بخدمات  ،DCSيتعين عليك منح  DCSبيان موضحاً فيه هذه الدفعات .عندما تقوم بإرسال إلى  DCSالدفعات التي
تلقيتها على نحو مباشر من الوالد غير الوصي ،يقوم  DCSبتحميل المبلغ على بطاقة دين  DCSخاصتك أو يودع األموال في حساب اإليداع المباشر خاصتك.
 2.إعالم  DCSفي حال تغييرك لعنوانك أو رقم هاتفك ،فـ  DCSبحاجة إلى هذه المعلومات لالتصال بك بشأن ملفك .وقد يسلمك
إشعارات عبر البريد الممتاز. .
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 3.إعالم  DCSفي حال عودة عالقتك مع الوالد غير الوصي أو إذا ذهب األطفال إلى مكان آخر للعيش .ويجب عليك تزويد  DCSبالمعلومات
عند طلبها منك.
 4.إعالم  DCSإذا قمت بتعيين محامي أو وكالة خاصة لتحصيل الدعم خاصتك .يتعين عليك إعطاء  DCSاسم وعنوان المحامي أو الوكالة
الخاصة .يلزم عليك كذلك إخبار  DCSباإلجراءات التي سيتخذها المحامي أو الوكالة الخاصة.
 a.قد يتعذر على  DCSتحصيل الدعم خاصتك بينما يقوم محامي أو وكالة خاصة بمحاولة التحصيل.
b.

إذا قمت بتعيين محامي لتغيير أمر الدعم خاصتك ،يتعين عليك أو على محاميك إرسال إخطار بذلك إلى الوالد غير الوصي وإلى .DCS

 5.تزويد  DCSأو مساعدته في الحصول على نسخ من جميع أوامر الدعم التي دخلت في ملفك.
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متطلبات الحصول على خدمات تنفيذ الدعم لغير الحاصلين على إعانات
إذا لم يكن لديك حق الوصاية القانونية على األطفال الذين تطلب لصالحهم خدمات تنفيذ الدعم ،يتعين عليك اإلقرار بإنك ال تمنع األطفال عن
الوصي القانوني بدون وجه حق.
يقوم  DCSبجمع رسوم قدرها  $35لكل سنة مالية فيدرالية يقوم فيها  DCSبإرسالك دعم قدره  ،$550وذلك إذا لم تكن قد تلقيت إطالقا المساعدات
المؤقتة لألسر الفقيرة ( )TANFأو  TANFالقبلية أو إعانات العائالت ذات األطفال المعولين ( )AFDCألي أطفال .تبدأ السنة المالية في األول من
أكتوبر وتنتهي في الثالثين من سبتمبر من كل عام .يقوم  DCSبجمع هذه الرسوم منك من خالل احتجاز مبلغ  $35من محصالت الدعم بعد قيام
 DCSبإرسالك أول مبلغ  .$550إذا كان لديك أكثر من حالة ألن ألطفالك آباء مختلفين ،فقد تخضع لسداد الرسوم السنوية ألكثر من مرة .إذا كنت
تتلقى  TANFأو  TANFقبلية أو  AFDCمن والية أخرى ،فيتعين عليك إرسال إلى  DCSإثبات بذلك ،مثل بيان مصدق عليه من وكالة اإلعانات
العامة التابعة لوالية أخرى أو نسخة مصدقة من سجل إعاناتك .سوف يقوم  DCSبتحصيل الرسوم حتى تقوم بإرسال هذا اإلثبات .وإذا كان دفع
رسوم قدرها  $35تسبب مأزق لعائلتك ،فيمكنك أن تطلب من  DCSاستثناء عن طريق طلب إلى مجلس المؤتمرات.
خدمات تنفيذ الدعم
إذا كان لديك أمر دعم محدد فيه مبلغ الدعم ،سوف يحاول  DCSتحصيل مبلغ الدعم .عادة ال يقوم  DCSباحتساب وتحصيل فائدة عندما تستحق
على أمر الدعم خاصتك .في بعض الحاالت ،يتعين على  DCSإرسال إخطار إلى كال طرفي أمر الدعم قبل بدء إجراء التحصيل.
إذا لم يكن لديك أمر دعم أو كان أمر الدعم ال يشمل كال من دعم الطفل والدعم الطبي ،سيقوم  DCSبإرسال إخطار إلى طرفي أمر الدعم.
 .1سوف يحدد  DCSضمن هذا اإلخطار مبلغي دعم الطفل والدعم الطبي المطلوبين .سيحدد  DCSمبلغ دعم الطفل بناء على الدخل المجمع
للطرفين وعدد األطفال المضمنين.
 .2يجب أن يشترط أمر دعمك أن يقوم كل والد ملزم بتزويد تغطية تأمين صحي عند توفر التغطية من خالل رب عمل الوالد أو االتحاد الذي
هو عضو فيه بكلفة ال تتجاوز  25بالمائة من التزام الدعم األساسي من الوالد.
 .3وقد يتضمن األمر التزاما ً بدعم طبي مقابل قسط تأميني مدفوع إما من قبلك أو من قبل الوالية في حال عدم توفر تأمين طبي من قبل الوالد
الملزم.
إذا كان أمر الدعم خاصتك ال يحدد مبلغ دعم ثابت ،إنما يذكر صيغة لتحديد مبلغ ،فسيقوم  DCSبإرسال إخطار بالدعم المستحق لكال طرفي أمر
الدعم خاصتك.
 1.سيحدد  DCSضمن هذا اإلخطار مبلغ دعم ثابت .يحق ألي من طرفي أمر الدعم طلب عقد جلسة استماع للطعن في مبلغ الدعم المحدد من
قبل .DCS
 2.قد يحاول  DCSالتوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ الدعم مع طرفي أمر الدعم خاصتك.
فور تحديد مبلغ الدعم ،وإذا كان  DCSيعلم رب عمل الوالد غير الوصي ،سيقوم  DCSبإصدار إشعار استقطاع الدخل للدعم إلى صاحب
العمل .يطا لب هذا اإلخطار صاحب العمل باستقطاع مبلغ الدعم من دخل أو أجر الوالد غير الوصي .إذا كان  DCSال يعلم صاحب عمل الوالد
غير الوصي ،فسيحاول  DCSمعرفة مصدر أجر أو دخل الوالد غير الوصي ويسعى لتحصيل الدعم خاصتك.
إذا كان أمر دعمك يتضمن أحكاما ً لدعم طبي لألطفال ،فسوف يحاول  DCSتنفيذ هذه األحكام .واإلجراءات التي يتخذها  DCSتعتمد على
األحكام في أمر دعمك.
المعوضة ،والمقتطعات،
 1.إذا كان لديك أمر يلزم الوالد غير الوصي بتوفير تغطية تأمين صحي ،ودفع حصة نسبية من النفقات الطبية غير
ّ
ً
والدفعات المشتركة ،أو دفع أموال إضافية عندما ال يملك الوالد غير الوصي تغطية تأمين صحي ،فسينفذ  DCSأيا من شروط الدعم الطبي
هذه.
 2.إذا كان لديك أمر دعم ال يلزم الوالد غير الوصي بتوفير تأمين صحي ألطفالك ،سيحاول  DCSتعديل األمر.
المعوضة والدفعات
غير
الطبية
 3.إذا كان لديك أمر دعم يلزم الوالد الوصي بتوفير تغطية تأمين صحي التأمين ،دفع حصة نسبية من النفقات
ّ
المشتركة والمقتطعات ،أو دفع حصة من قسط تأمين صحي آخر للوالد ،فقد ينفذ  DCSهذه الشروط إذا طالب الوالد غير الوصي بخدمات
تنفيذ الدعم.
إذا توفر لديك تغطية تأمين صحي لألطفال ،فعليك تزويد  DCSبإثبات تغطية .يمكنك إكمال وإعادة استمارة معلومات التأمين الصحي للوالد
الوصي كإثبات.
إذا كان لديك تغطية تأمين صحي وال تريد  DCSأن أن ينفذ شروط الدعم الطبي ألمر دعمك ،فإنه يتوجب عليك تزويد  DCSبإثبات تغطية
وإخبار  DCSبكتابة بأنك ال تريد تنفيذ أحكام الدعم الطبي.
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إذا لم يحدث على اإلطالق زواج بين األب واألم ،و:
 1.لم يقوم أحدهما أو كالهما بالتوقيع على إقرار أبوة ،يجب أن تقوم محكمة قبلية أو تابعة للوالية بتحديد األب الشرعي .سوف يحيل
حالتك إلى محامي االدعاء العام أو لمحكمة قبلية أو لمكتب النائب العام التخاذ اإلجراء الالزم.
 2.قام كالهما بالتوقيع على إقرار أبوة ،قد يثبت  DCSأمر دعم بدون إجراء قضائي.

DCS

إذا طالب الطرف اآلخر ألمر الدعم خاصتك  DCSبالقيام ذلك ،فقد يقوم  DCSبتقديم خدمات كاملة لتنفيذ أمر الدعم حتى وإن لم تكن ترغب في ذلك.
إذا لم يكن أي من طرفي أمر الدعم يقيمون في والية واشنطن ،سيقوم  DCSبتقديم خدمات تنفيذ أمر الدعم إذا صح كال العنصرين التاليين.
 1.لم يكن أي من طرفي أمر الدعم خاصتك يحصلون على خدمات تنفيذ الدعم من والية أخرى.
 2.كان هناك اتصاالت بين الوالد غير الوصي ووالية واشنطن .تتضمن االتصاالت األجور المتحصل عليها من أصحاب عمل لهم مشاريع في
واشنطن أو يمتلكون أصول في واشنطن أو ما إلى ذلك .يجب أن يكون لدى الوالد غير الوصي اتصاالت كافية مع والية واشنطن للسماح لـ
 DCSبتحصيل الدعم.
إذا كان الوالد غير الوصي يقيم في والية أخرى ولم يكن لديه اتصاالت مع والية واشنطن ،وكنت أنت تقيم في والية واشنطن ،فقد يقوم
بأي مما يلي:
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 1.يحاول إثبات الوالية القضائية للحالة ويجمع مبلغ الدعم بموجب قانون والية واشنطن.
 2.يطلب من الوالية التي يقيم فيها الوالد غير الوصي تحصيل مبلغ الدعم .سوف تعمل الوالية األخرى بموجب قوانينها الخاصة.
سوف يقوم  DCSبعمل ترتيب مع الوالد غير الوصي للقيام بدفعات شهرية بأثر رجعي للدعم .يقوم  DCSبتحديد هذه المبالغ حسب شرط الدعم
الوارد في أمر الدعم الخاص بك وإجمالي مبلغ الدعم المستحق بأثر رجعي للقضية.
إذا كان لديك أمر دعم يتيح لـ  DCSتقديم إخطار باستقطاع الدخل للدعم ،يقوم  DCSبإرسال النموذج إلى صاحب عمل الوالد غير الوصي (إذا كان معروفاً).
إذا كان لديك أمر دعم ال يتيح لـ  DCSتقديم إخطار باستقطاع الدخل للدعم ،يقوم  DCSبإرسال إخطار بدين دعم ومطالبة بالسداد إلى الوالد
غير الوصي .ينص إخطار دين الدعم ومطالبة بالسداد على مبلغ الدعم المطلوب ويمنح  DCSالسلطة الالزمة إلرسال إخطار باستقطاع الدخل
للدعم.
 1.إذا كنت القائم بالدفع بموجب أمر محكمة ،سوف يرسل إليك  DCSنسخة من اإلخطار الذي يقرر مبلغ الدعم .إذا تلقيت نسخة ولم توافق
على المبالغ المحددة ضمن اإلخطار ،يمكنك المطالبة بعقد جلسة استماع.
 2.يجوز للوالد غير الوصي المطالبة بعقد جلسة اجتماع (جلسة استماع غير رسمية) للطعن في بنود اإلخطار الذي يقرر مبلغ الدعم .يمكنك
المشاركة في جلسة االجتماع.
 3.إذا طالبت بعقد جلسة استماع وطالب الوالد غير الوصي بعقد جلسة اجتماع ،يمكنك تقرير ما إذا كنت ترغب في عقد جلسة استماع أو جلسة اجتماع.
ضمن أي إجراء إلصدار أو تنفيذ أو تعديل أمر دعم ،قد يقوم  DCSبإرسال إخطارات كتابية إلى أطراف األمر بواسطة بريد الدرجة األولى.
يقوم  DCSبإرسال هذه اإلخطارات إلى آخر عناوين معروفة لألطراف .إذا أرسلك  DCSإخطاراً ،فيمكن أن يصبح هذا اإلخطار أمر نهائي
بدون أية إخطارات إضافية .يمكن أن تقوم محكمة أو قاضي قانون إداري بإقرار التماس لتعديل أمر دعم غيابيا ً إذا ما تعذر على أحد األطراف
الحضور في جلسة تعديل .يسري هذا البند حتى إذا تعذر على  DCSإثبات استالم الطرف الذي تعذر عليه الحضور إلخطار جلسة االستماع
ببريد الدرجة األولى على آخر عنوان معروف له.
ال يمكن لـ  DCSإصدار أو تنفيذ أحكام وصاية أو زيارة ألطفالك.
التمثيل
يعد كل من  DCSوكافة مكاتب النائب العام ومكاتب المدعي العام التي تعمل مع  DCSممثلة لوزارة الخدمات االجتماعية والصحية .هذه المكاتب
ال تمثل أي من أطراف أمر الدعم خاصتك.
جلسات االستماع
يجيز الفصل  RCW 34.05لطرفي أمر الدعم المشاركة في جلسات استماع حول أمر الدعم خاصتهم .يجوز لكال الطرفين حضور جلسات االستماع
شخصياً أو بالهاتف .تؤثر جلسات االستماع على الدعم الذي تتلقاه .في حالة عدم مشاركتك في جلسة استماع ،قد يقوم  ALJبإقرار الطلبات المقدمة من
 DCSأو من الطرف األخر الخاصة بأمر الدعم خاصتك دون إرسالك أي إشعار آخر .قد يتم تعيين مستشار قانوني لتمثيلك في جلسة االستماع.
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التخفيض
سا أو محكو ًما عليه بالسجن لمدة ستة أشهر على األقل في
يسمح قانون واشنطن بتخفيض مبلغ دعم الطفل مؤقتًا إذا كان الوالد غير الوصي محبو ً
السجن أو الحبس أو مرفق إصالحي وغير قادر على دفع مبلغ دعم الطفل .وتمسى هذه العملية بالتخفيض .كما يمكنك أنت أو الوالد غير الوصي
إشعارا من  DCSيوضح شروط التخفيض وحق كل شخص في
أو  DCSطلب هذا التخفيض .وإذا كان التخفيض ينطبق على حالتك ،فستتلقى
ً
طلب عقد جلسة استماع إذا لم يوافقوا على التخفيض.
خدمات التحصيل
سوف يحاول  DCSالقيام بما يلي:
 1.تحصيل مبالغ الدعم الحالية وسابقة التحصيل (إن وجدت)
• في ظروف محدودة ،قد يدخل  DCSفي اتفاقية مؤقتة تسمح للوالد غير الوصي بسداد أقل من المبلغ المقرر في أمر الدعم خاصتك.
تتزايد قيمة الدفعات مع الوقت للسماح إلى  DCSباستعادة كافة مبالغ الدعم الحالية وسابقة االستحقاق.
 2.تحصيل فائدة على الدعم سابق االستحقاق .يقوم  DCSبذلك فقط إذا كان لديك أمر دعم أو حكم صادر من محكمة والية أو محكمة قبلية يحدد
إجمالي قيمة الفائدة الحالية.
 3.تحصيل تكاليف رعاية األطفال ،إذا كان أمر الدعم خاصتك ينص على ذلك.
تحصيل دعم الزوجات (النفقة الزوجية) إذا كان أمر الدعم خاصتك ينص على ذلك .ال يقوم  DCSبتحديد مبالغ دعم الزوجة.
4.
 5.تنفيذ متطلبات الدعم الطبي .قد يحاول  DCSتحصيل النفقات الطبية غير القابلة لالسترداد (مثل الكوبونات سابقة التحصيل واالستقطاعات
والعالوات) لصالح األطفال المضمونين في أمر الدعم ،وذلك باستخدام التعويضات المتوفرة بموجب الفصول  RCW 74.20و RCW
 .74.20A RCWيحدد القانون  WAC 388-14A-1020النفقات الطبية غير المضمنة في التأمين .قد يقوم  DCSبإرسال إخطار بالدعم الطبي
القومي لتنفيذ متطلبات التأمين الصحي أو تنفيذ مساهمة نقدية ال تتجاوز الحصة النسبية من النفقات على الوالد الملزم ،وتكون محدودة بنسبة
 25بالمائة من التزام دعم الطفل األساسي من قبل الوالد.
 6.تنفيذ دعم التعليم بعد الثانوي الستكمال األطفال تعليمهم عقب إتمام الدراسة الثانوية .ال يجوز إال لمحكمة والية قبلية الحكم بمثل هذا النوع
من الدعم .ال يمكن لـ  DCSإصدار هذا النوع من الدعم.
ال يتعين عليك مطالبة  DCSبتنفيذ اإلجراءات الواردة ضمن هذا القسم .فإن  DCSيتخذ اإلجراءات التي تقتضيها حالتك .وعلى الرغم من ذلك،
فإنك قد تجد معلومات جديدة من شأنها مساعدة  DCSعلى تحصيل مبلغ الدعم خاصتك ،ولذا يلزم عليك إطالع  DCSبتلك المعلومات .يجب
تضمين المعلومات التالية مع كافة مراسالتك مع .DCS
 1.اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم حالتك.
 2.اسم الوالد غير الوصي ورقم الضمان االجتماعي خاصته (إذا كان معروفاً).
إيقاف خدمات

DCS

إذا كنت ترغب في توقف  DCSعن تقديم خدمات التحصيل الكاملة ،يلزم عليك إخطار  DCSبذلك كتابياً .إذا كان لديك أمر دعم يلزم الوالد غير
الوصي بسداد الدعم عبر  ،WSSRيقوم  DCSبالتوقف عن تقديم خدمات التحصيل الكاملة ويغير حالتك إلى فئة حاالت خدمات السداد ()PSO
فقط ويعلم الوالد غير الوصي بذلك .إذا كان أمر الدعم خاصتك ال يتطلب سداد الدعم عبر  ،WSSRيقوم  DCSبإقفال حالتك.
إذا قمت أنت أو أطفالك بالعودة إلى الوالد غير الوصي ،يتوقف  DCSعن تحصيل الدعم الحالي .وسوف يخبرك  DCSبأي تغييرات تطرأ على
أنواع الخدمة التي تتلقاها.
تعويض استرداد ضريبة الدخل الفيدرالية ،التعويض اإلداري ،ورفض منح جواز السفر
سوف يقوم  DCSبإخبار خدمة العائد الداخلي ( )IRSعندما يكون الوالد غير الوصي مدينا ً بمبالغ دعم سابقة االستحقاق إذا كان  DCSعلى علم
برقم الضمان االجتماعي للوالد غير الوصي وكانت حالتك تستوفي المعايير التالية:
 1.أن يعرف  DCSرقم الضمان االجتماعي للوالد غير الوصي.
 2.دين الدعم سابق االستحقاق مدينا ً به بموجب أمر دعم.
 3.الوالد غير الوصي مدينا ً بمبلغ دعم سابق االستحقاق ال يقل عن  .$500.00إذا كان يتعذر على  DCSتحديد إجمالي مبلغ الدعم سابق
االستحقاق المدان به ،فيمكن أن يقوم  DCSبقصر الدين على المبلغ المستحق منذ تولي  DCSلحالتك.
يقوم  IRSبإرسال إلى الوالد غير الوصي مستردات الضرائب لدفع دعم الطفل متضمنا ً أي مبالغ دعم سابقة كانت مستحقة.
المدفوعات األخرى المستحقة إلى الحكومة الفيدرالية إلى ولي األمر غير الوصي قد يتم احتسابها لدفع الدعم المستحق عن فترة ماضية.
وإذا كان يستحق على ولي األمر غير الوصي ما ال يقل عن  2,500.00دوالر أمريكي ،فإن الحكومة الفيدرالية قد تقوم برفض إعطاء جواز سفر
إلى ولي األمر غير الوصي.
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توزيع الدفعات
هناك مجموعة من اللوائح الصارمة الفيدرالية والحكومية المعنية بتوزيع دفعات الدعم .يستخدم  DCSتاريخ إيصال الدفع لتقرير كيفية استخدام
أموال الدعم .ال يحق ألي من طرفي أمر دعم اختيار الفترة التي تغطيها الدفعة.
 1.يقوم  DCSبتوزيع األموال التي يتلقاها شهرياً ،باستثناء أموال الضرائب المستردة من  ،IRSعلى أن تستخدم أوالً لسداد مبلغ الدعم الحالي
للشهر الحالي .وتنطبق مدفوعات  IRSفقط على إعانة دعم الطفل المستحقة عن فترة ماضية.
 2.قد يقوم  DCSباحتجاز رسوم سنوية قدرها  $35على الدفعات ،وذلك إذا لم يكن قد سبق لك تلقي إعانات  TANFأو  TANFقبلية أو  AFDCبصفتك
وصيا ً على أطفال قصر .سيقوم  DCSبتحصيل الرسوم عقب حصولك على مبلغ دعم  $550لحالتك خالل الفترة الواقعة بين  1أكتوبر و 30سبتمبر
من كل عام.
 3.إذا حصل  DCSعلى أكثر من مبلغ الدعم الحالي ،فسوف يقوم  DCSباستخدام أية دفعات إضافية لسداد دفعة الدعم سابق االستحقاق.
 4.إذا كان الوالد غير الوصي مدينا ً بدفعة الدعم الحالية ألكثر من عائلة واحدة ،يقوم  DCSباستخدام األموال لسداد كافة التزامات الدعم الحالية
قبل استخدام األموال لسداد أي دفعات سابقة االستحقاق .ال يجوز لك أو للوالد غير الوصي تحديد كيفية قيام  DCSبتوزيع الدفعات.
•

هناك استثناء واحد للقاعدة سابقة الذكر .يجوز للوالد غير الوصي تحديد كيفية توزيع الدفعات بالنسبة لحاالت خدمات السداد فقط (.)PSO
يشير مصطلح  PSOللحاالت التي يقوم فيها  DCSبتقديم خدمات حفظ السجالت وتوزيع الدفعات فقط لكن دون تنفيذ أوامر الدعم.

سيقوم  DCSبإرسال دفعات الدعم الحالية إليك .إذا قمت باالشتراك في خدمة اإليداع المباشر ،فسيقوم  DCSبإيداع الدفعات مباشرة في حسابك
البنكي بواسطة تقنية تحويل األموال إلكترونيا ً (.)EFT
إخطار :إذا لم تصرح باإليداع المباشر ،سيقوم  DCSتلقائيا بإرسالك بالبريد بطاقة فيزا مدين ذات قيمة محفوظة ،تسمى .DCS ReliaCard
إذا كان لديك بطاقة دين  ،DCSسيقوم  DCSبإيداع دفعات دعم الطفل على البطاقة بدالً من إيداعها على حسابك البنكي .في أغلب
الحاالت ،تتوفر دفعات دعم الطفل في حسابك البنكي أو على بطاقة دين  DCSفي غضون ثالثة أيام عمل بعد تخصيص  DCSلتلك
األموال لحالتك .يمكنك استخدام بطاقة دين  DCSفي أي مكان يقبل التعامل ببطاقات الفيزا وفي ماكينات الدفع اآللي ( .)ATMيمكنك
الح صول على مزيد من المعلومات حول الدفعات اإللكترونية أو التعرف على الخيارات األخرى المتاحة أمامك الستالم دفعاتك بواسطة
االتصال بهاتف رقم  800-468-7422أو من خالل موقعنا على اإلنترنت www.dshs.wa.gov/dcs.
قد تتلقى دفعات الدعم سابقة االستحقاق أو ال تتلقاها.
 1.إذا لم تكن أنت أو أطفالك قد سبق لكم تلقي إعانات عامة على اإلطالق ،يقوم  DCSبإرسال األموال إليك.
 2.إذا كنت قد سبق لك تلقي إعانات عامة ولم يكن هناك أي دين مخصص ألي والية قضائية ،يقوم  DCSبإرسال األموال إليك.
 3.إذا كنت قد سبق لك تلقي إعانات عامة فيما مضى ،يقوم  DCSبتوزيع أموال الدعم سابقة االستحقاق المستلمة بعد توقف حصولك على اإلعانات على
النحو التالي:
.أ

أوالً إلى أي أشكال دعم سابقة االستحقاق مستحقة لك ولم يتم مطلقا ً تخصيصها إلى الوالية.

.ب ثانيا ً إلى أي أشكال دعم سابقة االستحقاق تم تخصيصها مؤقتا ً إلى الوالية عن طريق تعيين تم في أو بعد تاريخ  1أكتوبر  ،1997وقبل
أكتوبر  ،2008والتي لم تكن جزءا ً من أشكال دعم سابقة االستحقاق مخصصة على نحو دائم الوارد ذكرها في البند د أدناه.

1

ج .ثالثا ً إلى أي أشكال دعم سابقة االستحقاق مستحقة لك عن الدعم الطبي لألطفال.
د .رابعاَ ،إلى أي أشكال دعم سابقة االستحقاق مخصصة بصورة نهائية للوالية بتخصيص مساعدة عامة تم قبل تاريخ  1أكتوبر  ،1997او
مخصصة بعد ذلك التاريخ بسبب دعم منحة مساعدة عامة لك في ذلك الشهر.
هـ .خامساً ،إلى أي دعم طبي لألطفال مخصص للوالية.
و .يتم توزيع الدفعات المتلقاه من  IRSعلى الدعم سابق االستحقاق والدعم الطبي الخاص بالوالية قبل أن يتم توزيعها على الدعم سابق
االستحقاق المستحق لك.
 4.إذا كان الوالد غير الوصي مدينا ً بدعم سابق االستحقاق ألكثر من عائلة ،يقوم  DCSبتقسيم األموال المحصلة على نحو متناسب بين
العائالت.
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استرداد الدفعات
بموجب الفصل) 26.23.035(3والفصل  74.20A.270من قانون والية واشنطن ،يسترد  DCSالدفعات المرسلة إليك عن طريق الخطأ والمدفوعات
الزائدة.
 .1يجب عليك إعادة الدفعات التي أرسلتها  DCSإليك في حالة:
أ .قيام  DCSبإرسال األموال إليك عن طريق الخطأ.
ب .قيام  DCSبإرسال أموال ـ إليك ـ أكثر من األموال ال ُمستحقة للوالد غير الوصي ،والتي تسمى أيضًا مدفوعات زائدة.
 .2إذا كانت لديك حالة خدمات دفع فقط ،فسوف تقوم  DCSأوالً باسترداد الدفعات التي أرسلتها إليك عن طريق الخطأ والمدفوعات الزائدة عن طريق
استقطاع المبالغ المستحقة من دفعاتك المستقبلية ال ُمستحقة .يسمح الفصل) 26.23.035(3من قانون والية واشنطن بالقيام بهذا اإلجراء بدون إرسال
إخطار إليك.
أ .سوف تقوم  DCSتلقائيًا باستقطاع نسبة  10في المائة من الدفعات المستقبلية للدعم الحالي.
ب .سوف تقوم  DCSتلقائيًا باستقطاع نسبة  100في المائة من الدفعات المستقبلية للدعم ال ُمستحق سابقًا.
 .3قد تقوم  DCSباتخاذ إجراءات تحصيلية إضافية يسمح بها الفصل  74.20A.270من قانون والية واشنطن ،وذلك السترداد الدفعات ال ُمرسلة إليك عن
طريق الخطأ و /أو الدفعات الزائدة .وينطبق هذا ،حتى بعد توقفك عن استالم الدفعات من خالل  .DCSإذا اختارت  DCSهذا اإلجراء ،فإنها ستقدم
إخطارا .وإذا لم تستلم معارضة ،فإنه يحق لـ  DCSما يلي:
إليك
ً
قرارا باستقطاع الدخل للدعم .يُلزم القرار /اإلخطار
أ .أن ترسل إلى صاحب العمل الخاص بك أو أي شخص آخر أو المؤسسة التي تحتفظ بأموالك،
ً
صاحب العمل الخاص بك أو أي شخص آخر أو المؤسسة ـ القيام باستقطاع المبالغ المدفوعة عن طريق الخطأ و /أو المدفوعات الزائدة من
أرباحك ودخلك وأموالك.
ب .أن ترفع دعوى بالحجز على عقاراتك وممتلكاتك الشخصية.
جـ .أن تستخدم أي تدابير تحصيلية لـ ُ DCSمتاحة بموجب الفصول  26.09و 26.18و 26.23و 74.20من قانون والية واشنطن.

المعلومات القبلية
إال في حالة االتفاق بين  DCSوالقبيلة على القيام بذلك ،ال تسري إجراءات  DCSلتنفيذ وتحصيل الدعم المسردة في هذا النموذج على الموظفين
الذين يعملون لصالح قبائل أو في المشرو عات المملوكة لقبائل أو المشروعات المملوكة لهنود والواقعة في نطاق أراضيهم .إذا كان الوالد غير
الوصي موظفا ً لدى قبيلة هندية أو في مشروع مملوك لقبائل أو مشروع مملوك لهنود يقع في نطاق أراضيهم ،فيجوز لـ  DCSالقيام بأي مما يلي:
 1.مطالبة القبيلة بتنفيذ أمر الدعم خاصتك .يقوم  DCSبذلك إذا كان هناك عملية متفق عليها بين والية واشنطن والقبيلة للقيام بذلك.
 2.رفع دعوى أمام محكمة قبلية إلصدار أو تنفيذ أمر الدعم خاصتك .إذا قام  DCSبرفع دعوى أمام محكمة قبلية ،يمكن أن يستخدم DCS
إجراءات محددة ضمن اتفاقيات بين والية واشنطن والقبائل الهندية أو استخدام اإلجراءات المتبعة من قبل القابئل الهندية.
قد يقوم  DCSبإحالة حالتك إلى وحدة تنفيذ قبلية إذا كان أي مما يلي يسري عليك:
 1.إذا كان أي من طرفي أمر الدعم خاصتك أو أطفالك أعضاء في قبيلة هندية.
 2.الوالد غير الوصي موظف لدى قبيلة هندية أو في مشروع مملوك لقبائل أو مشروع مملوك لهنود يقع في نطاق أراضيهم أو تروست
أراضي.
 3.إذا كان يتم تغطية أحد طرفي أمر الدعم الخاص بك بعملية أو اتفاقية دعم طفل تعاوني.
 4.إذا كان أحد طرفي أمر الدعم الخاص بك يتلقى خدمات من  TANFقبلي أو برنامج دعم طفل قبلي.
 5.إذا كان ملفك يتضمن مسائل قبلية.
القوانين والسياسات التي تؤثر على دعم الطفل
الفصول التالية من القانون المنقح لوالية واشنطن ( )RCWوقانون واشنطن اإلداري ( )WACيحكمون الخدمات المقدمة من قبل .DCS
الفصل  26.09 RCWالفصل
الفصل 26.18 RCW
الفصل 26.21A RCW
الفصل 26.23 RCW
الفصل 74.20 RCW
الفصل 74.20A RCW

388-14A WAC

تشريع القيود قد يسري على دين دعم طفل .إذا كان سارياً ،فقد يستخدم الوالد غير الوصي تشريع القيود كدفاع بأنه لم يعد مدينا ً بكل أو جزء من
دين الدعم.
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االتصاالت الهاتفية
اتصل بنظام الهاتف اآللي " "KIDSعلى رقم  800-442-5437للحصول على معلومات حول حالتك .برجاء استخدام هذا النظام بقدر اإلمكان .إذا
كان لديك أي أمر ليس في استطاعة نظام " "KIDSمعالجته ،اتصل بمكتب  DCSالذي يتناول حالتك .تذكر أن االتصاالت الهاتفية تستهلك الوقت
الذي يجب تخصيصه ألعمال التحصيل األخرى في ملفك .تقليل عدد المكالمات يتيح لـ  DCSخدمتك على نحو أفضل.
إذا كان حتميا ً أن تتصل بـ  ،DCSاستخدم األرقام الهاتفية المذكورة أدناه .برجاء استخدام أرقام الهاتف المجانية للمكالمات البعيدة فقط .تتوفر
خدمات  TTY/TDDللمعاقين سمعيا ً أو لغير القادرين على التكلم.
فانكوفر(800) 345-9984:
ويناتشي(800) 535-1113:
ويناتشي(800) 535-1113:
أوليمبيا (800) 345-9964:

سياتل (800) 526-8658:أو(206) 341-7000
تاكوما (800) 345-9976:أو(253) 597-3700
إيفريت  (800) 729-7580:أو(425) 438-4800
سبوكان (800) 345-9982:أو (509) 363-5000
كينويك (800) 345-9981:أو((509) 374-2000

أو(360) 696-6100
أو(509) 886-6800
أو(509) 886-6800
أو(360) 664-6900

 www.dshs.wa.gov/dcs .على اإلنترنت  DCSأو تفضل بزيارة موقع 800-468-7422لالستعالم عن الدفع اإللكتروني ،اتصل بهاتف رقم
.https://secure dshs.wa.gov/dcsonline/.يمكنك التسجيل الستعراض تاريخ دفعات حالتك على اإلنترنت على موقع

ال يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو اللون أو بلد الميالد أو العقيدة أو الدين أو النوع أو العمر أو اإلعاقة فيما يتعلق بالتوظيف أو
الخدمات أو أي من عناصر أنشطة البرنامج .يمكن توفير هذا النموذج بتنسيقات بديلة عند الطلب.
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