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

 
  

 اطالعات اقدام برای نفقھ بدون کمک
Nonassistance Support Enforcement Information 

 )74.20A RCW، و 74.20، 34.05، 26.23، 26.18(فصل ھای 

 این فرم را نگھ دارید چون حاوی اطالعات حقوقی مھمی درباره پرونده نفقھ فرزند شما است.

 طرفین حکم نفقھ

والد سرپرست یا  باید نفقھ را بپردازد.والد غیر سرپرست شخصی است کھ  طرفین حکم نفقھ عبارتند از والد غیر سرپرست و والد سرپرست یا سرپرست طبیعی کودک.
ممکن است ھم والد سرپرست و ھم والد غیر سرپرست ملزم بھ ارائھ پوشش بیمھ درمانی و/یا  کنند.میسرپرست طبیعی شخصی است کھ فرزندان معموالً نزد او زندگی 

 نفقھ پزشکی برای فرزندان باشند.

نفقھ ایجاب کند، نفقھ پزشکی شامل سھمی متناسب از ھزینھ ھای پزشکی کھ تحت پوشش بیمھ نیستند و نیز سھمی  زمانی کھ بیمھ درمانی ارائھ نمی گردد، اگر حکم •
 از حق بیمھ پزشکی (پرداخت نقدی) می باشد.

 قسمت نفقھ فرزند

حکم نفقھ  DCSبرای آنکھ  پرونده ھای نفقھ فرزند را مدیریت و اجرا می کند. DCS) دارای دفاتری است کھ در سراسر ایالت واقع شده اند. DCSقسمت نفقھ فرزند (
  را اجرا کند، یکی از طرفین حکم باید کتباً درخواست خدمات اجرای نفقھ نماید.

 DCSتی را برای خدمات دریافت نکند، درخواس DCSچنانچھ حکم نفقھ مستلزم پرداخت از طریق دفتر ثبت نفقھ ایالت واشنگتن (بھ بخش بعد مراجعھ کنید) باشد، اما 
را ارائھ خواھد  PSOفقط خدمات پردازش پرداخت و نگھداری سوابق پرونده ھای  DCS) را برای شما باز خواھد کرد. PSO» (فقط خدمات پرداخت«یک پرونده 

 کرد. 

 دفتر ثبت نفقھ ایالت واشنگتن

چنانچھ ھر یک از موارد زیر روی  ھ سوابق را نگھداری می کند و وجوه نفقھ را تخصیص می دھد.است ک DCS) بخشی از WSSRدفتر ثبت نفقھ ایالت واشنگتن (
 ثبت خواھد کرد. WSSRحکم نفقھ شما را در  DCSدھد، 

 درخواست خدمات اجرای نفقھ کند. DCSیکی از طرفین حکم نفقھ از  .1

 بپردازد. WSSR حکم نفقھ مستلزم آن باشد کھ والد غیر سرپرست نفقھ را از طریق .2

 آنچھ باید انجام دھید

 درخواست خدمات اجرای نفقھ نمایید، باید: DCSبھ محض اینکھ از 

باید گزارش کلیھ پرداخت ھا را داشتھ باشد تا بتواند بھ پرونده شما  DCSبفرستید.  DCSکلیھ وجوھی کھ مستقیماً از والد غیر سرپرست دریافت می کنید را بھ  .1
وقتی  ارائھ دھید. DCS، وجوھی را بھ عنوان نفقھ دریافت کرده باشید، باید فھرستی از آن وجوه را بھ DCSرسیدگی کند. چنانچھ قبل از درخواست برای خدمات 

یا حساب سپرده مستقیم شما  DCSآن وجوه را بھ کارت دبیت  DCSمی فرستید،  DCSید را برای وجوھی کھ مستقیماً از والد غیر سرپرست دریافت می کن
 واریز می کند. 

ممکن  برای تماس با شما در خصوص پرونده تان بھ این اطالعات نیاز دارد. DCSاطالع دھید.  DCSدر صورت تغییر نشانی یا شماره تلفن خود، مراتب را بھ  .2
 حقوقی را از طریق پست درجھ یک برای شما ارسال کند.  اعالن ھای DCSاست 

ھمچنین، در مواردی کھ از شما  اطالع دھید. DCS، لطفاً فوراً مراتب را بھ بھ مکانی دیگر فرزندان جابجاییدر صورت پیوستن مجدد بھ والد غیر سرپرست یا  .3
 قرار دھید. DCSخواستھ می شود، باید اطالعات اضافی را در اختیار 

باید نام و نشانی وکیل یا مؤسسھ خصوصی را در اختیار  اطالع دھید. DCSچنانچھ یک وکیل یا مؤسسھ خصوصی را برای دریافت نفقھ خود استخدام کنید، باید بھ  .4
DCS .باید بھ  قرار دھیدDCS .بگویید کھ وکیل یا مؤسسھ خصوصی در چھ زمینھ ای کار خواھد کرد 

 دیگر قادر بھ وصول آن نباشد. DCSیا مؤسسھ خصوصی سعی می کند نفقھ شما را وصول کند، ممکن است زمانی کھ یک وکیل  الف. 

 اطالع دھید. DCSچنانچھ وکیلی را برای تغییر حکم نفقھ خود استخدام کنید، شما یا وکیلتان باید مراتب را بھ والد غیر سرپرست و  ب. 

 کمک کنید. DCSقرار دھید یا در دریافت آنھا بھ  DCSرونده خود ثبت کرده اید را در اختیار نسخھ ھایی از کلیھ حکم ھای نفقھ کھ برای پ .5
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 نفقھ بدون کمک الزامات دریافت خدمات اجرای
دان را از سرپرست قانونی اگر سرپرستی قانونی فرزندانی کھ برای آنھا درخواست خدمات اجرای نفقھ می کنید بر عھده شما نیست، باید اظھار کنید کھ بھ اشتباه فرزن

  خود محروم نکرده اید.

کمک  ھیچ وقتدالر بھ عنوان اجرت اخذ می کند بھ شرطی کھ شما  35می فرستد،  دالر را بھ عنوان نفقھ فرزندان برای شما DCS 550طی ھر سال مالی فدرال کھ 
سال  .دریافت نکرده باشید) را برای فرزندان AFDCقبیلھ ای، یا کمک بھ خانواده ھای دارای فرزندان وابستھ TANF ،(TANF )موقت برای خانواده ھای نیازمند (

دالر  35دالر برای شما، این اجرت را با نگھ داشتن مبلغ  550بعد از فرستادن اولین  DCSبر سال بعد پایان می یابد. سپتام 30اکتبر ھر سال آغاز می شود و  1مالی 
اگر بھ دلیل اینکھ فرزندان شما پدرانی متفاوت دارند، بیش از یک پرونده داشتھ باشید، ممکن است ملزم بھ پرداخت بیش از یک اجرت  از وجوه دریافتی وصول می کند.

وسط سازمان را از ایالت دیگری دریافت کرده باشید، باید مدارک آن از قبیل شھادت با قید سوگند صادره ت AFDCقبیلھ ای، یا  TANF ،TANFسالیانھ باشید. چنانچھ 
مدارک مربوطھ را دریافت نکند، اجرت سالیانھ  DCSارسال کنید. تا زمانی کھ  DCSکمک عمومی آن ایالت یا یک نسخھ گواھی شده از پرونده کمک خود را برای 

ھیئت کنفرانس (دادرسی درخواست یک بخواھید با  DCSتوانید از دالر برای خانواده شما دشوار است، می 35اگر پرداخت مبلغ  خود را مطالبھ خواھد کرد.
 غیررسمی) برای شما استثناء قائل شوند.

 خدمات اجرای نفقھ
معموالً سودی کھ بھ نفقھ شما تعلق می گیرد را محاسبھ و  DCSسعی خواھد کرد آن مبلغ را وصول نماید.  DCSاگر حکم نفقھ ای دارید کھ مبلغ نفقھ را تعیین می کند، 

 باید قبل از اقدام برای وصول، اعالنی را بھ ھر دو طرف حکم نفقھ ابالغ کند. DCSدر برخی موارد،  وصول نمی کند.

 اعالنی را بھ طرفین حکم نفقھ ابالغ خواھد کرد.  DCSاگر فاقد حکم نفقھ باشید یا حکم نفقھ ھم شامل نفقھ فرزند و ھم شامل نفقھ پزشکی نباشد، 

مبلغ نفقھ فرزند را بر اساس مجموع درآمد طرفین حکم و تعداد  DCSمبالغ نفقھ فرزند و نفقھ پزشکی را بر حسب نیاز تعیین خواھد کرد.  DCSدر این اعالن،  .1
  فرزندان مشمول حکم تعیین خواھد کرد.

ات نفقھ اولیھ والد موجود است، حکم شما باید ھر والد متعھد درصد از تعھد 25زمانی کھ پوشش بیمھ درمانی از طریق کارفرما یا اتحادیھ والد با ھزینھ ای کمتر از  .2
 را ملزم بھ ارائھ پوشش بیمھ درمانی سازد. 

ایالت پرداخت می اگر بیمھ درمانی توسط والد متعھد ارائھ نگردد، ممکن است حکم نفقھ شامل تعھدات نفقھ پزشکی در خصوص حق بیمھ ای باشد کھ توسط شما یا  .3
 گردد. 

 را بھ طرفین حکم نفقھ ابالغ خواھد کرد. اعالن بدھی نفقھیک  DCSنفقھ مبلغی ثابت را برای نفقھ مشخص نکند اما فرمولی را برای محاسبھ آن ارائھ دھد،  اگر حکم

لفت خود با نفقھ تعیین شده توسط ھریک از طرفین حکم نفقھ می توانند برای اعالن مخا یک مبلغ ثابت را بھ عنوان نفقھ تعیین خواھد کرد. DCSدر این اعالن،  .1
DCS .درخواست دادرسی کنند 

 سعی کند در خصوص مبلغ نفقھ با طرفین حکم نفقھ بھ توافق برسد. DCSممکن است  .2

این اعالن  اھد کرد.را بھ کارفرما ابالغ خو کسر درآمد برای نفقھکارفرمای والد غیر سرپرست را بشناسد، یک اعالن  DCSمادامی کھ مبلغ نفقھ تعیین شد، اگر 
کارفرمای والد غیر سرپرست را نشناسد، سعی خواھد کرد  DCSچنانچھ  کارفرما را موظف می سازد کھ مبلغ نفقھ را از حقوق یا دستمزد والد غیر سرپرست کسر کند.

 منبع دستمزد و درآمد وی را کشف و نفقھ شما را وصول کند.

اتخاذ می کند بھ مفاد حکم شما  DCSاقداماتی کھ  سعی خواھد کرد آن مقررات را اجرا کند. DCSاگر حکم نفقھ شامل مقرراتی برای نفقھ پزشکی فرزند(ان) باشد، 
 بستگی دارد.

ینھ ھای پزشکی کھ تحت پوشش بیمھ نیستند، چنانچھ حکمی داشتھ باشید کھ والد غیر سرپرست را بھ ارائھ پوشش بیمھ درمانی، پرداخت سھمی متناسب از ھز .1
ھریک از این  DCSپرداخت کسورات و وجوه مشترک، یا پرداخت مبلغ اضافی در زمانی کھ والد غیر سرپرست فاقد پوشش بیمھ درمانی است، مکلف می سازد، 

 الزامات نفقھ پزشکی را اجرا خواھد کرد. 

 اقدام بھ اصالح حکم شما نماید. DCSرپرست را بھ ارائھ بیمھ درمانی برای فرزندانتان مکلف نمی سازد، ممکن است اگر حکم نفقھ ای داشتھ باشید کھ والد غیر س .2

رداخت کسورات و چنانچھ حکمی داشتھ باشید کھ شما را بھ ارائھ پوشش بیمھ درمانی، پرداخت سھمی متناسب از ھزینھ ھای پزشکی کھ تحت پوشش بیمھ نیستند، پ .3
می  DCSک، یا پرداخت پرداخت سھمی از حق بیمھ درمانی والد دیگر (در مواردی کھ شما پوشش بیمھ درمانی را ارائھ نمی دھید)، مکلف می سازد، وجوه مشتر

 تواند آن الزامات را اجرا کند البتھ مشروط بھ اینکھ والد غیر سرپرست درخواست خدمات اجرای نفقھ نماید. 

کھ بھ پیوست  اطالعات بیمھ درمانی والد سرپرستمی توانید فرم  ارائھ دھید. DCSزندان داشتھ باشید، باید مدارک پوشش بیمھ را بھ اگر پوشش بیمھ درمانی برای فر
 ارائھ شده را تکمیل کنید و آن را بھ عنوان مدرک پوشش بیمھ خود ارائھ دھید.

قرار دھید و کتباً  DCSحکم نفقھ شما را اجرا کند، باید مدارک پوشش بیمھ خود را در اختیار الزامات نفقھ پزشکی  DCSاگر پوشش بیمھ درمانی دارید و مایل نیستید 
 اطالع دھید کھ مایل بھ اجرای مفاد نفقھ پزشکی نیستید. DCSبھ 
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 اگر پدر و مادر ھیچگاه ازدواج نکرده باشند، و:

پرونده شما را جھت اقدام بھ یک  DCSرا امضاء نکرده باشند، یک دادگاه ایالتی یا قبیلھ ای باید پدر قانونی را تعیین کند.  اقرارنامھ پدرییکی از آنھا یا ھردو  .1
 دادستان، دادگاه قبیلھ ای یا دفتر مدعی العموم ارجاع خواھد داد. 

 می تواند حکم نفقھ را بدون ارجاع بھ دادگاه صادر کند. DCSرا امضاء کرده باشند،  اقرارنامھ پدریھر دوی آنھا  .2

 می تواند خدمات کامل اجرای نفقھ را ارائھ دھد حتی اگر شما مایل بھ دریافت آنھا نباشید. DCSاگر طرف دیگر حکم نفقھ درخواست کند، 

 را ارائھ خواھد داد بھ شرطی کھ ھر دو مورد زیر درست باشد.خدمات اجرای نفقھ  DCSچنانچھ ھیچ یک از طرفین حکم نفقھ ساکن ایالت واشنگتن نباشند، 

 ھیچ یک از طرفین حکم نفقھ خدمات اجرای نفقھ را از ایالتی دیگر دریافت نکنند. .1
منظور از ارتباط، گرفتن حقوق و دستمزد از کارفرماھایی کھ در ایالت واشنگتن مشغول فعالیت ھستند،  والد غیر سرپرست با ایالت واشنگتن ارتباط داشتھ باشد. .2

 بتواند نفقھ را وصول کند.  DCSداشتن دارایی ھایی در ایالت واشنگتن، و غیره است. والد غیر سرپرست باید ارتباط کافی با ایالت واشنگتن داشتھ باشد تا 

می تواند ھریک از  DCSایالت دیگری زندگی می کند و ھیچ ارتباطی با ایالت واشنگتن ندارد، و شما در ایالت واشنگتن زندگی می کنید،  اگر والد غیر سرپرست در
 اقدامات زیر را اتخاذ کند.

 سعی کند حوزه قضایی را برای پرونده تعیین و نفقھ را بر اساس قوانین ایالت واشنگتن وصول کند. .1
 سکونت والد غیر سرپرست درخواست کند کھ نفقھ را وصول نماید. ایالت دیگر بر اساس قوانین خاص خود اقدام خواھد کرد. از ایالت محل .2

DCS  .برای دریافت نفقھ معوقھ ماھیانھ، با والد غیر سرپرست ھماھنگی ھای الزم را انجام خواھد دادDCS این پرداخت را بر اساس الزامات نفقھ تعیین شده در حکم 
 نفقھ و مبلغ کل نفقھ معوقھ مربوط بھ پرونده تعیین خواھد کرد.

اعالن را بھ کارفرمای والد غیر سرپرست (اگر مشخص باشد) ابالغ  DCSمی دھد، کسر درآمد برای نفقھ اجازه ابالغ اعالن  DCSاگر حکم نفقھ ای دارید کھ بھ 
 خواھد کرد.

را بھ والد غیر بدھی نفقھ و درخواست برای پرداخت یک اعالن  DCSمی دھد،  کسر درآمد برای نفقھاعالن اجازه ابالغ  DCSاگر حکم نفقھ ای دارید کھ بھ 
را صادر  کسر درآمد برای نفقھاجازه می دھد اعالن  DCSمبلغ نفقھ را مشخص می کند و بھ  برای پرداخت اعالن بدھی نفقھ و درخواست سرپرست ابالغ خواھد کرد.

 نماید. 

چنانچھ یک نسخھ از  یک نسخھ از اعالن کھ نشان دھنده مبلغ نفقھ است را بھ شما ابالغ خواھد کرد. DCSاگر شما گیرنده وجھ تعیین شده توسط دادگاه باشید،  .1
 اعالن را دریافت کنید و با مبالغ مذکور در آن موافق نباشید، می توانید درخواست دادرسی نمایید.

شما نیز می توانید  واند درخواست یک ھیئت کنفرانس (دادرسی غیر رسمی) کند تا طی آن درباره شرایط بیان کننده مبلغ نفقھ بحث شود.والد غیر سرپرست می ت .2
 در ھیئت کنفرانس شرکت کنید.

 فرانس یکی را انتخاب کنید.چنانچھ شما درخواست دادرسی و والد غیر سرپرست درخواست ھیئت کنفرانس کند، شما می توانید بین دادرسی یا ھیئت کن .3

می تواند اعالن ھایی کتبی را از طریق پست درجھ یک بھ طرفین حکم ابالغ  DCSدر ھر اقدامی کھ برای وضع، اجرا یا اصالح یک حکم نفقھ برگزار می گردد، 
ی را بھ شما ابالغ کند، ممکن است بھ منزلھ حکم نھایی باشد و اعالن DCSچنانچھ  می تواند این اعالن ھا را بھ آخرین نشانی شناختھ شده طرفین پست کند. DCS کند.

) می تواند غیاباً بھ ALJاگر یکی از طرفین از شرکت در روند اصالح قصور ورزد، دادگاه یا قاضی قوانین اجرایی ( بعد از آن ھیچ اعالن دیگری بھ شما ابالغ نشود.
نتواند ثابت کند کھ طرفی کھ در جلسھ دادرسی شرکت نکرده اعالن دادرسی ارسالی توسط پست  DCSر درخواست برای اصالح حکم نفقھ پاسخ مثبت دھد. حتی اگ

 درجھ یک بھ آخرین نشانی شناختھ شده را دریافت نموده، باز ھم این قانون صدق می کند.

DCS .نمی تواند مقررات سرپرستی یا دیدار از فرزندان را وضع یا اجرا کند 

 نمایندگی

DCS  و کلیھ دفاتر مدعی العموم و دفاتر دادستانی کھ باDCS .این دفاتر نماینده ھیچ یک از طرفین  کار می کنند نماینده سازمان خدمات اجتماعی و بھداشتی ھستند
 حکم نفقھ نیستند.

 دادرسی ھا

ھریک از طرفین می توانند  بھ ھریک از طرفین حکم نفقھ اجازه می دھد در دادرسی ھایی کھ در رابطھ با حکم نفقھ برگزار می شود شرکت کنند. RCW 34.05فصل 
ممکن  ALJد، اگر در یک جلسھ دادرسی شرکت نکنی دادرسی ھا در تعیین مبلغ نفقھ شما مؤثر خواھد بود. بھ صورت حضوری یا تلفنی در جلسھ دادرسی شرکت کند.

شاید الزم باشد یک مشاور حقوقی بھ نمایندگی از شما در جلسھ دادرسی  یا طرف دیگر حکم نفقھ پاسخ مثبت بدھد بدون آنکھ بھ شما اعالم کند. DCSاست بھ درخواست 
 شرکت کند.
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 کاھش

انون واشنگتن اجازه در صورتی کھ والد غیر سرپرست محکوم بھ حداقل شش ماه بھ زندان، حبس یا مرکز اصالح و تربیت شود و قادر بھ پرداخت نفقھ کودک نباشد، ق
نید درخواست کاھش را طرح کنید. اگر کاھش توامی DCSعنوان والد غیر سرپرست، یا نام دارد. شما، بھ» کاھش«دھد مبلغ نفقھ کودک موقتاً کاھش یابد. این فرایند می

دریافت خواھید کرد کھ در آن توصیف شده است کھ شرایط کاھش چیست و اگر فردی با آن مخالف باشد، از چھ  DCSدر پرونده شما اعمال شود، اعالنی از طرف 
 حقی برای طرح دادرسی برخوردار است.

 خدمات وصول
DCS :سعی خواھد کرد 

 معوقھ (اگر باشد) را وصول کند.نفقھ جاری و  .1

می تواند توافق نامھ ای موقت امضاء کند کھ بھ والد غیر سرپرست اجازه دھد مبلغی کمتر از مبلغ نفقھ جاری ماھیانھ تعیین شده  DCSتحت شرایط خاص،  •
 جاری و معوقھ را وصول کند.بتواند کلیھ نفقھ ھای  DCSپرداخت ھا بھ مرور زمان افزایش می یابد تا  در حکم نفقھ را بپردازد.

تنھا در صورتی این کار را خواھد کرد کھ شما یک حکم نفقھ یا حکم دادگاه قبیلھ ای را داشتھ باشید کھ کل مبلغ سود  DCSسود نفقھ ھای معوقھ را وصول کند.  .2
 تعلق گرفتھ را ذکر کند. 

 فرزند را وصول نماید.چنانچھ حکم نفقھ فرزند ایجاب کند، ھزینھ ھای مراقبت از  .3

 مبلغ نفقھ ھمسر را تعیین نمی کند. DCSچنانچھ حکم نفقھ ھمسر ایجاب کند، نفقھ ھمسر را وصول نماید.  .4

ده ممکن است سعی کند ھزینھ ھای پزشکی بازپرداخت نشده (مانند وجوه مشترک، کسورات و حق ھای بیمھ) را با استفاDCSالزامات نفقھ پزشکی را اجرا کند.  .5
 WAC 388-14A-1020برای فرزندان تحت پوشش حکم نفقھ وصول کند.  RCW 74.20A RCWو  74.20از قوانین جبران خسارت موضوع فصل ھای 

را جھت اجرای الزامات بیمھ ھای درمانی یا کمک  اعالن نفقھ پزشکی ملیمی تواند یک DCSھزینھ ھای پزشکی کھ تحت پوشش بیمھ نیستند را تعریف می کند.  
 درصد از تعھدات اولیھ والد برای نفقھ فرزند محدود باشد، ابالغ کند. 25نقدی کھ از سھم متناسب والد متعھد در خصوص پرداخت ھزینھ ھا تجاوز نکند، و بھ 

فقط یک دادگاه ایالتی یا قبیلھ ای می تواند حکم  دبیرستان ادامھ می دھند را اجرا کند. الزامات تکفل ھزینھ تحصیالت عالیھ فرزندانی کھ تحصیالت خود را بعد از .6
 نمی تواند چنین تکفلی را تعیین کند. DCSچنین تکفلی را صادر کند. 

بھ ھر حال، ممکن است  ام خواھد کرد.آن گونھ کھ پرونده شما ایجاب می کند اقد DCSبخواھید اقدامات مندرج در این بخش را اتخاذ کند.  DCSالزم نیست شما از 
اطالعات زیر را در کلیھ مکاتبات خود  اطالع دھید. DCSکمک کند نفقھ شما را وصول نماید. اگر این کار را می کنید، باید بھ  DCSاطالعات جدیدی را بیابید کھ بھ 

 بگنجانید. DCSبا 

 نام، نشانی، شماره تلفن و شماره پرونده خود. .1
 والد غیر سرپرست و شماره سوشیال سکوریتی (اگر می دانید).نام  .2

 DCSخاتمھ خدمات 

اگر حکم نفقھ ای دارید کھ والد غیر سرپرست را ملزم می  درخواست کنید. DCSبھ ارائھ خدمات وصول کامل خود خاتمھ دھد، باید کتباً از  DCSاگر مایل ھستید 
تغییر خواھد داد، و مراتب را بھ اطالع والد  PSOبھ ارائھ خدمات کامل وصول خاتمھ خواھد داد، پرونده شما را بھ  DCSبپردازد،  WSSRسازد نفقھ را از طریق 

 پرونده شما را می بندد. DCSانجام گیرد،  WSSRاگر حکم نفقھ شما ایجاب نمی کند کھ پرداخت از طریق  غیر سرپرست خواھد رساند.

ھرگونھ تغییر مربوط بھ نوع خدماتی کھ دریافت  DCSبھ وصول نفقھ جاری خاتمھ خواھد داد.  DCS، شویدر سرپرست خود ملحق فرزندان شما بھ والد غیشما یا اگر 
 می کنید را بھ اطالع شما خواھد رساند.

 جبران بازپرداخت مالیات بر درآمد فدرال، جبران اجرایی، و امتناع از دادن گذرنامھ

 ) اطالع خواھد داد. IRSبھ اداره عواید داخلی ( DCSزیر باشد، چنانچھ والد غیر سرپرست نفقھ معوقھ را بدھکار باشد، اگر پرونده شما واجد کلیھ شرایط 

1. DCS .شماره سوشیال سکوریتی والد غیر سرپرست را بداند 

 بدھی ھای معوقھ مربوط بھ نفقھ مبتنی بر یک حکم نفقھ باشد. .2

نتواند جمع کلی بدھی ھای معوقھ را تعیین کند، ممکن است بدھی را بھ  DCSاگر  دالر یا بیشتر بالغ گردد. 500سرپرست بھ جمع کل بدھی ھای معوقھ والد غیر  .3
 محدود کند.  DCSمبلغ تعلق گرفتھ از زمان پذیرش پرونده شما توسط 

IRS  وجوه مربوط بھ بازپرداخت مالیاتی والد غیر سرپرست را برایDCS برای پرداخت بدھی ھای معوقھ نفقھ فرزند استفاده شود. می فرستد تا از آنھا 

ممکن است وجوه مربوط بھ بازپرداخت مالیات را بھ مدت شش ماه نگھ دارد و بعد  DCSاگر والد غیر سرپرست یک اظھارنامھ مالیاتی مشترک را تسلیم کرده باشد، 
مالیات را نگھ دارد تا کسی کھ اظھارنامھ مالیاتی را مشترکاً تسلیم کرده سھم خود از  ممکن است وجوه مربوط بھ بازپرداخت DCSوجوه را برای شما بفرستد. 
 بازپرداخت را مطالبھ نماید.

 سایر وجوھی کھ دولت فدرال بھ والد غیر سرپرست بدھکار است نیز ممکن است صرف پرداخت بدھی ھای معوقھ مربوط بھ نفقھ شوند.

 دالر بدھکار باشد، دولت فدرال می تواند از دادن گذرنامھ بھ والد غیر سرپرست امتناع کند. 2500چنانچھ والد غیر سرپرست حداقل 
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 تخصیص وجوه
از تاریخ دریافت وجوه برای تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص وجوه  DCSمقررات ایالتی و فدرال سفت و سختی برای تخصیص وجوه مربوط بھ نفقھ وجود دارد. 

 ھیچ یک از طرفین حکم نفقھ نمی توانند مدت زمانی کھ پرداخت پوشش می دھد را انتخاب کنند. مربوط بھ نفقھ استفاده می کند.

1. DCS  کھ از کلیھ مبالغی کھ ھر ماه دریافت می شود، بھ جز وجوه مربوط بھ بازپرداخت مالیاتIRS  دریافت می شود، را ابتدا برای پرداخت نفقھ جاری آن ماه
 فقط صرف پرداخت نفقھ معوقھ خواھد شد. IRSوجوه دریافت شده از  صرف خواھد کرد.

2. DCS  دالر را بھ عنوان اجرت پرداخت نگھ دارد، بھ شرطی کھ ھیچگاه وجوه  35می تواند سالیانھTANF ،TANF  قبیلھ ای، یاAFDC  را بھ عنوان سرپرست
 25مبلغ  DCSسپتامبر سال بعد بھ شما پرداخت شد،  30اکتبر تا  1دالر بھ عنوان نفقھ پرونده شما بین  550بعد از آنکھ  یک کودک صغیر دریافت نکرده باشید.

 دالر را کسر خواھد کرد.

 بیش از مبلغ نفقھ را دریافت کند، از این مبلغ اضافی برای پرداخت نفقھ ھای معوقھ استفاده خواھد کرد. DCSاگر  .3

قبل از تخصیص ھرگونھ وجھی برای پرداخت نفقھ معوقھ، از وجوه موجود  DCSاگر والد غیر سرپرست نفقھ جاری را بھ بیش از یک خانواده بدھکار باشد،  .4
تصمیم  DCSنھ شما و نھ والد غیر سرپرست ھیچ یک نمی توانید در خصوص نحوه تخصیص وجوه توسط  ت جاری استفاده خواھد کرد.برای پرداخت کلیھ تعھدا

 بگیرید.

بھ آن پرونده  PSOرا تعیین کند.  PSOوالد غیر سرپرست می تواند نحوه تخصیص وجوه بھ پرونده ھای  فقط یک استثناء برای قانون فوق وجود دارد. •
 خدمات حفظ سوابق و تخصیص وجوه را ارائھ می دھد اما حکم نفقھ را اجرا نمی کند. DCSراجعھ می کند کھ طی آن ھایی م

DCS .اگر برای واریز مستقیم ثبت نام کنید،  وجوه مربوط بھ نفقھ جاری را برای شما ارسال خواھد کردDCS  وجوه شما را مستقیماً از طریق انتقال الکترونیک وجوه
)EFTھ حساب شما واریز خواھد کرد.) ب 

را برای شما پست » DCSکارت دبیت «دارای ارزش انباشتھ، بھ نام  Visaبھ طور خودکار یک کارت دبیت  DCSاگر اجازه واریز مستقیم ندھید،    تذکر:
در بسیاری از موارد، وجوه  نفقھ فرزند را بھ کارت واریز خواھد کرد نھ حساب بانکی شما. DCSرا داشتھ باشید،  DCSاگر کارت دبیت  خواھد کرد.

می توانید از  شما موجود خواھد بود. DCSمربوط بھ نفقھ فرزند ظرف سھ روز از تاریخ تخصیص آنھا بھ پرونده تان، در حساب بانکی یا کارت دبیت 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره پرداخت ھای  ی شود یا در دستگاه ھای خودپرداز استفاده کنید.پذیرفتھ م Visaکارت دبیت در ھرجایی کھ کارت 

دیدن  www.dshs.wa.gov/dcsتماس بگیرید یا از وب سایت  800-468-7422الکترونیکی یا سایر گزینھ ھای دریافت وجوه، می توانید با شماره 
 نید.ک

 وجوه مربوط بھ نفقھ معوقھ ممکن است بھ شما تخصیص یابد یا تخصیص نیابد.

 این وجوه را برای شما ارسال خواھد کرد. DCSاگر شما و فرزندانتان ھیچگاه کمک عمومی دریافت نکرده باشید،  .1

 این وجوه را برای شما ارسال خواھد کرد. DCSاگر شما کمک عمومی دریافت کرده باشید و ھیچ بدھی بھ ھیچ حوزه قضایی نداشتھ باشید،  .2

نفقھ ھای معوقھ دریافت شده بعد از خاتمھ دریافت کمک عمومی توسط شما را بھ شرح زیر تخصیص  DCSاگر در گذشتھ کمک عمومی دریافت کرده باشید،  .3
 واھد داد:خ

 اند. اول، بھ کلیھ نفقھ ھای معوقھ ای کھ طلبکار ھستید و ھیچگاه بھ ایالت تخصیص نیافتھ الف.

بھ ایالت تخصیص  2008اکتبر  1یا بعد از آن و قبل از  1997اکتبر  1دوم، بھ کلیھ نفقھ ھای معوقھ ای کھ موقتاً بھ واسطھ یک حکم تخصیص در تاریخ  ب.
 قھ ھای معوقھ دائمی مشروح در ذیل نیست.یافتھ، و بخشی از نف

 سوم، بھ کلیھ نفقھ ھای معوقھ ای کھ شما برای نفقھ پزشکی فرزندانتان طلبکار ھستید. ج. 

یا بعد از آن بھ دلیل  1997اکتبر  1چھارم، بھ کلیھ نفقھ ھای معوقھ ای کھ بھ صورت دائمی بھ واسطھ یک حکم تخصیص کمک عمومی قبل از تاریخ  د.
  اخت یک کمک عمومی بھ شما در آن ماه بھ ایالت تخصیص یافتھ است.پرد

 پنجم، بھ کلیھ نفقھ ھای معوقھ پزشکی فرزندان کھ بھ ایالت تخصیص یافتھ است. ه.

قھ تخصیص یافتھ بھ قبل از تخصیص بھ کلیھ نفقھ ھای معوقھ ای کھ طلبکار ھستید، بھ نفقھ ھای معوقھ و نفقھ ھای پزشکی معو IRSوجوه دریافت شده از  و.
 ایالت تخصیص می یابد.

 وجوه وصول شده را بھ نسبت بین خانواده ھا تقسیم خواھد کرد. DCSچنانچھ والد غیر سرپرست نفقھ معوقھ را بھ بیش از یک خانواده بدھکار باشد،  .4

 

 

 

http://www.dshs.wa.gov/dcs
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 بازپس گیری وجھ

خواھد کلیھ مبالغی را کھ بھ واسطھ پرداخت اضافی و یا بھ اشتباھی برای شما ارسال شده است، بازپس 74.20A.270 ،DCSو  RCW 26.23.035(3)مطابق با 
 گرفت. 

 برای شما ارسال کرده است، بازگردانید:  DCSشما در موارد زیر، باید مبالغی را کھ  .1

 پول را بھ اشتباه برای شما ارسال کرده باشد.  DCSالف. 

 شود. یرسرپرست بدھکار است برای شما پول ارسال کند کھ بھ این مبلغ، پرداخت اضافی نیز گفتھ میبیش از آنچھ والد غ DCSب. 

ابتدا با متوقف کردن پرداختھای آتی کھ بنا بود برای شما ارسال شود، مبلغی را کھ بھ واسطھ  DCS، داشتھ باشید (POS) اگر شما پرونده صرفاً خدمات پرداختی  .2
 این اقدام بدون ھرگونھ اطالع قبلی مجاز است.  RCW 26.23.035(3)خواھد گرفت. مطابق با تباھی برای شما ارسال شده است، بازپسیا بھ اش پرداخت اضافی

 دارد. درصد از مبلغ کنونی نفقھ کھ بناست در آینده بھ شما پرداخت شود را نزد خود نگھ می 10بھ صورت خودکار بھ میزان  DCSالف. 

 دارد. درصد از مبلغ بدھی نفقھ کھ بناست در آینده بھ شما پرداخت شود را نزد خود نگھ می 100ودکار بھ میزان بھ صورت خ DCSب. 

3. DCS  ممکن است مطابق باRCW 74.20A.270 اقدامات دیگری برای وصول مبالغی کھ بھ واسطھ پرداخت اضافی و یا بھ اشتباھی برای شما ارسال شده ،
ای بھ شما این روش را انتخاب کند، اعالمیھDCS نیز صورت خواھد گرفت. اگر  DCSاست، انجام دھد. این اقدام حتی پس ازتوقف دریافت مبلغ نفقھ از سوی 

 مجاز است تا: DCSاعتراض و مخالفتی صورت نگیرد،  ابالغ خواھد کرد. اگر ھیچ

کند ارسال نماید. این ھای شما را نزد خود نگھداری میالف. یک حکم محدودیت درآمد برای پرداخت نفقھ را برای کارفرما یا ھر فرد و سازمان دیگری کھ سرمایھ
اشتباه و/ یا بھ واسطھ پرداخت اضافی برای شما ارسال شده را از حقوق، درآمد و سازد تا مبلغی کھ بھ حکم کارفرما یا فرد و سازمان دیگر را ملزم می

 ھای شما کسر نماید. سرمایھ

 ب. از محل اموال حقیقی و شخصی شما حق وصول طلب را اعاده نماید. 

 ده نماید. ذکر شده، استفا RCW 74.20و  26.23، 26.18، 26.09ھای ھای وصول بدھی کھ در فصلج. از ھر یک از روش

 
 اطالعات قبیلھ ای

مذکور در این فرم شامل حال افرادی نمی شود کھ برای قبایل، شرکت ھای تحت مالکیت  DCSو قبیلھ توافق نکرده باشند، رویھ ھای اجرا و وصول  DCSتا زمانی کھ 
چنانچھ والد غیر سرپرست در استخدام یک قبیلھ سرخپوست،  قبایل و یا شرکت ھای تحت مالکیت سرخپوستان واقع در زمین ھای اختصاصی سرخپوستان کار می کنند.

 می تواند: DCSی تحت مالکیت سرخپوستان واقع در زمین ھای اختصاصی سرخپوستان باشد، شرکت ھای تحت مالکیت قبایل و یا شرکت ھا
 این کار را خواھد کرد. DCSاگر ایالت واشنگتن و قبیلھ روندی را برای اجرای این حکم داشتھ باشند،  از قبیلھ بخواھد حکم نفقھ شما را اجرا کند. .1
دادخواستی را بھ یک دادگاه قبیلھ ای تسلیم کند، ممکن  DCSاگر  تسلیم و درخواست کند کھ حکم نفقھ شما تعیین یا اجرا شود.دادخواستی را بھ یک دادگاه قبیلھ ای  .2

 است از رویھ ھای مندرج در توافق نامھ ھای بین ایالت واشنگتن و قبایل سرخپوست یا رویھ ھای دادگاه قبیلھ ای موجود بھره بگیرد.
 ممکن است پرونده شما را بھ یک واحد اجرای قبیلھ ای ارجاع دھد. DCSیر شامل پرونده شما شود، چنانچھ ھریک از موارد ز

 ھریک از طرفین حکم نفقھ یا فرزندانتان عضو یک قبیلھ سرخپوست باشند. .1

رخپوستان واقع در زمین ھای اختصاصی والد غیر سرپرست در استخدام یک قبیلھ سرخپوست، شرکت ھای تحت مالکیت قبایل و یا شرکت ھای تحت مالکیت س .2
 سرخپوستان یا زمین ھای تراست باشد.

 ھریک از طرفین حکم نفقھ تحت پوشش روند یا توافق نامھ نفقھ مشترک فرزند باشد. .3

 قبیلھ ای یا برنامھ نفقھ فرزند قبیلھ ای دریافت کند. TANFھریک از طرفین حکم نفقھ خدماتی را از یک  .4

 شامل سایر مسائل قبیلھ ای باشد. پرونده شما .5

 قوانین و سیاست ھایی کھ بر نفقھ فرزند تأثیر می گذارند
 Washington Administrative) و قانون اجرایی واشنگتن (Revised Code of Washington (RCW)فصل ھای زیر از قانون اصالح شده واشنگتن (

Code (WAC) بر خدماتی کھ توسط (DCS .ارائھ می شود حاکم است 
 14A WAC-388فصل   RCW 26.09فصل 
 RCW 26.18فصل 
 26.21A RCWفصل 
 RCW 26.23فصل 
 RCW 74.20فصل 
 74.20A RCWفصل 

عنوان دفاعیھ ای مبنی اگر این قانون شامل آن شود، والد غیر سرپرست می تواند از قانون محدودیت ھا بھ  قانون محدودیت ھا ممکن است شامل بدھی نفقھ فرزند شود.
 بر بدھکاری ھمھ یا بخشی از نفقھ استفاده کند.
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 تماس ھای تلفنی

تماس بگیرید. لطفاً حتی االمکان از این سیستم » KID«با سیستم تلفن خودکار  5437-442-800برای کسب اطالعات بیشتر درباره پرونده خود، از طریق شماره 
بھ خاطر داشتھ باشید کھ تماس  مسئول رسیدگی بھ پرونده خود تماس بگیرید. DCSنتواند بھ آن رسیدگی کند، با دفتر » KIDS«اگر موضوعی باشد کھ  استفاده کنید.

کمک می کند خدماتی سریع تر و بھتر  DCSکاھش تعداد تماس ھا بھ  ھای تلفنی بخشی از وقتی کھ باید صرف سایر کارھای مربوط بھ پرونده شما شود را می گیرند.
 شما ارائھ دھد. بھ

 لطفاً از تلفن ھای رایگان فقط برای تماس ھای راه دور استفاده کنید. تماس بگیرید، فقط از شماره تلفن ھای مندرج در ذیل استفاده کنید. DCSاگر مجبور باشید با 
 برای افرادی کھ دچار اختالالت گویایی یا شنوایی ھستند موجود می باشد. TTY/TDDخدمات 

 9984-345 (800)یا  6100-696 (360) ونکور: 8658-526 (800)یا  7000-341 (206) سیاتل:
 1113-535 (800)یا  6800-886 (509) وناچی: 9976-345 (800)یا  3700-597 (253) تاکوما:
 0859-441 (800)یا  6000-249 (509) یاکیما: 7580-729 (800)یا  4800-438 (425) اورت:

 9964-345 (800)یا  6900-664 (360) المپیا: 9982-345 (800)یا  5000-363 (509) اسپوکین:
 9981-345 (800)یا  2000-374 (509) کنویک:

دیدن  www.dshs.wa.gov/dcsبھ نشانی  DCSتماس بگیرید یا از وب سایت  7422-468-800برای کسب اطالعات درباره پرداخت ھای الکترونیکی، با شماره 
 ثبت نام کنید. https://secureaccess.wa.govمی توانید برای مشاھده سابقھ پرداخت پرونده خود بھ صورت آنالین، در  کنید.

 

جنبھ ای از فعالیت ھای برنامھ مورد تبعیض قرار ھیچ کس بھ دلیل نژاد، رنگ، خواستگاه ملی، عقیده، مذھب، جنسیت، سن یا معلولیت از نظر استخدام، خدمات یا ھیچ 
 این فرم حسب درخواست در فرمت ھای دیگر نیز موجود است. نخواھد گرفت.

 
 

http://www.dshs.wa.gov/dcs
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0

