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اﯾن ﻓرم را ﻧﮕﮫ دارﯾد ﭼون ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﮭﻣﯽ درﺑﺎره ﭘروﻧده ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اﺳت.
طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ
طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت و واﻟد ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت طﺑﯾﻌﯽ ﮐودک .واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻔﻘﮫ را ﺑﭘردازد .واﻟد ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ
ﺳرﭘرﺳت طﺑﯾﻌﯽ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﻌﻣوﻻً ﻧزد او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ھم واﻟد ﺳرﭘرﺳت و ھم واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ
ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺑﺎﺷﻧد.
• زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ ﮔردد ،اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﮭﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﺳﮭﻣﯽ
از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﭘزﺷﮑﯽ )ﭘرداﺧت ﻧﻘدی( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻗﺳﻣت ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد
ﻗﺳﻣت ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ) (DCSدارای دﻓﺎﺗری اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر اﯾﺎﻟت واﻗﻊ ﺷده اﻧد DCS .ﭘروﻧده ھﺎی ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد را ﻣدﯾرﯾت و اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای آﻧﮑﮫ  DCSﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ
را اﺟرا ﮐﻧد ،ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺑﺎ ً درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﻔﻘﮫ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن )ﺑﮫ ﺑﺧش ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ  DCSدرﺧواﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧدDCS ،
ﯾﮏ ﭘروﻧده »ﻓﻘط ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت« ) (PSOرا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد ﮐرد DCS .ﻓﻘط ﺧدﻣﺎت ﭘردازش ﭘرداﺧت و ﻧﮕﮭداری ﺳواﺑﻖ ﭘروﻧده ھﺎی  PSOرا اراﺋﮫ ﺧواھد
ﮐرد.
دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﻔﻘﮫ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن
دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﻔﻘﮫ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ) (WSSRﺑﺧﺷﯽ از  DCSاﺳت ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ را ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد و وﺟوه ﻧﻔﻘﮫ را ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽ دھد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر روی
دھد DCS ،ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را در  WSSRﺛﺑت ﺧواھد ﮐرد.
 .1ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ از  DCSدرﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﮐﻧد.
 .2ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣﺳﺗﻠزم آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻧﻔﻘﮫ را از طرﯾﻖ  WSSRﺑﭘردازد.
آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ از  DCSدرﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﺎﯾد:
 .1ﮐﻠﯾﮫ وﺟوھﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد را ﺑﮫ  DCSﺑﻔرﺳﺗﯾد DCS .ﺑﺎﯾد ﮔزارش ﮐﻠﯾﮫ ﭘرداﺧت ھﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺑل از درﺧواﺳت ﺑرای ﺧدﻣﺎت  ،DCSوﺟوھﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﻘﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از آن وﺟوه را ﺑﮫ  DCSاراﺋﮫ دھﯾد .وﻗﺗﯽ
وﺟوھﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد را ﺑرای  DCSﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾد DCS ،آن وﺟوه را ﺑﮫ ﮐﺎرت دﺑﯾت  DCSﯾﺎ ﺣﺳﺎب ﺳﭘرده ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﻣﺎ
وارﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .2در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺧود ،ﻣراﺗب را ﺑﮫ  DCSاطﻼع دھﯾد DCS .ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص ﭘروﻧده ﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻧﯾﺎز دارد .ﻣﻣﮑن
اﺳت  DCSاﻋﻼن ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ را از طرﯾﻖ ﭘﺳت درﺟﮫ ﯾﮏ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧد.
 .3در ﺻورت ﭘﯾوﺳﺗن ﻣﺟدد ﺑﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻓرزﻧدان ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ،ﻟطﻔﺎ ً ﻓورا ً ﻣراﺗب را ﺑﮫ  DCSاطﻼع دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،در ﻣواردی ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر  DCSﻗرار دھﯾد.
 .4ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻧﻔﻘﮫ ﺧود اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ  DCSاطﻼع دھﯾد .ﺑﺎﯾد ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر
 DCSﻗرار دھﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ  DCSﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ در ﭼﮫ زﻣﯾﻧﮫ ای ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد.
اﻟف .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را وﺻول ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت  DCSدﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ وﺻول آن ﻧﺑﺎﺷد.
ب .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﮐﯾﻠﯽ را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺧود اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﯾﺎ وﮐﯾﻠﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب را ﺑﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت و  DCSاطﻼع دھﯾد.
 .5ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯾﮫ ﺣﮑم ھﺎی ﻧﻔﻘﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻧده ﺧود ﺛﺑت ﮐرده اﯾد را در اﺧﺗﯾﺎر  DCSﻗرار دھﯾد ﯾﺎ در درﯾﺎﻓت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  DCSﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
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اﻟزاﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﺑدون ﮐﻣﮏ
اﮔر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑر ﻋﮭده ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد اظﮭﺎر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻓرزﻧدان را از ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺧود ﻣﺣروم ﻧﮑرده اﯾد.
طﯽ ھر ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻓدرال ﮐﮫ  550 DCSدﻻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧدان ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد 35 ،دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟرت اﺧذ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ وﻗت ﮐﻣﮏ
ﻣوﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) TANF ،(TANFﻗﺑﯾﻠﮫ ای ،ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی دارای ﻓرزﻧدان واﺑﺳﺗﮫ ) (AFDCرا ﺑرای ﻓرزﻧدان درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد .ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﯽ  1اﮐﺗﺑر ھر ﺳﺎل آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و  30ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﺑﻌد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد DCS .ﺑﻌد از ﻓرﺳﺗﺎدن اوﻟﯾن  550دﻻر ﺑرای ﺷﻣﺎ ،اﯾن اﺟرت را ﺑﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣﺑﻠﻎ  35دﻻر
از وﺟوه درﯾﺎﻓﺗﯽ وﺻول ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﭘدراﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد ،ﺑﯾش از ﯾﮏ ﭘروﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﯾش از ﯾﮏ اﺟرت
ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ  TANF ،TANFﻗﺑﯾﻠﮫ ای ،ﯾﺎ  AFDCرا از اﯾﺎﻟت دﯾﮕری درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣدارک آن از ﻗﺑﯾل ﺷﮭﺎدت ﺑﺎ ﻗﯾد ﺳوﮔﻧد ﺻﺎدره ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ آن اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﮔواھﯽ ﺷده از ﭘروﻧده ﮐﻣﮏ ﺧود را ﺑرای  DCSارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  DCSﻣدارک ﻣرﺑوطﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧد ،اﺟرت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ
ﺧود را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ  35دﻻر ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ دﺷوار اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از  DCSﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ درﺧواﺳت ﯾﮏ ھﯾﺋت ﮐﻧﻔراﻧس )دادرﺳﯽ
ﻏﯾررﺳﻣﯽ( ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد.
ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ
اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ای دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد DCS ،ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد آن ﻣﺑﻠﻎ را وﺻول ﻧﻣﺎﯾد DCS .ﻣﻌﻣوﻻً ﺳودی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و
وﺻول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد DCS ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﻗدام ﺑرای وﺻول ،اﻋﻼﻧﯽ را ﺑﮫ ھر دو طرف ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ اﺑﻼغ ﮐﻧد.
اﮔر ﻓﺎﻗد ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ھم ﺷﺎﻣل ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد و ھم ﺷﺎﻣل ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﺑﺎﺷد DCS ،اﻋﻼﻧﯽ را ﺑﮫ طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ اﺑﻼغ ﺧواھد ﮐرد.
 .1در اﯾن اﻋﻼن DCS ،ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد و ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ را ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد DCS .ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد را ﺑر اﺳﺎس ﻣﺟﻣوع درآﻣد طرﻓﯾن ﺣﮑم و ﺗﻌداد
ﻓرزﻧدان ﻣﺷﻣول ﺣﮑم ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
 .2زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ واﻟد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﻣﺗر از  25درﺻد از ﺗﻌﮭدات ﻧﻔﻘﮫ اوﻟﯾﮫ واﻟد ﻣوﺟود اﺳت ،ﺣﮑم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھر واﻟد ﻣﺗﻌﮭد
را ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزد.
 .3اﮔر 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 اﯾﺎﻟت ﭘرداﺧت ﻣﯽ
ﮔردد.
اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺛﺎﺑت را ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ ﻣﺷﺧص ﻧﮑﻧد اﻣﺎ ﻓرﻣوﻟﯽ را ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آن اراﺋﮫ دھد DCS ،ﯾﮏ اﻋﻼن ﺑدھﯽ ﻧﻔﻘﮫ را ﺑﮫ طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ اﺑﻼغ ﺧواھد ﮐرد.
 .1در اﯾن اﻋﻼن DCS ،ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﻘﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد .ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای اﻋﻼن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود ﺑﺎ ﻧﻔﻘﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط
 DCSدرﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
 .2ﻣﻣﮑن اﺳت  DCSﺳﻌﯽ ﮐﻧد در ﺧﺻوص ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﺑﺎ طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳد.
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ،اﮔر  DCSﮐﺎرﻓرﻣﺎی واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﯾﮏ اﻋﻼن ﮐﺳر درآﻣد ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺑﻼغ ﺧواھد ﮐرد .اﯾن اﻋﻼن
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را ﻣوظف ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ را از ﺣﻘوق ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﮐﺳر ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ  DCSﮐﺎرﻓرﻣﺎی واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﻧﺷﻧﺎﺳد ،ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد
ﻣﻧﺑﻊ دﺳﺗﻣزد و درآﻣد وی را ﮐﺷف و ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را وﺻول ﮐﻧد.
اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻓرزﻧد)ان( ﺑﺎﺷد DCS ،ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد آن ﻣﻘررات را اﺟرا ﮐﻧد .اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ  DCSاﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺣﮑم ﺷﻣﺎ
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
 .1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﺑﮫ اراﺋﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘرداﺧت ﺳﮭﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﭘرداﺧت ﮐﺳورات و وﺟوه ﻣﺷﺗرک ،ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ اﺿﺎﻓﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻓﺎﻗد ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ اﺳت ،ﻣﮑﻠف ﻣﯽ ﺳﺎزد DCS ،ھرﯾﮏ از اﯾن
اﻟزاﻣﺎت ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ را اﺟرا ﺧواھد ﮐرد.
 .2اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﻣﮑﻠف ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﻣﮑن اﺳت  DCSاﻗدام ﺑﮫ اﺻﻼح ﺣﮑم ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
 .3ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اراﺋﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘرداﺧت ﺳﮭﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﭘرداﺧت ﮐﺳورات و
وﺟوه ﻣﺷﺗرک ،ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﭘرداﺧت ﺳﮭﻣﯽ از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ واﻟد دﯾﮕر )در ﻣواردی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ را اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھﯾد( ،ﻣﮑﻠف ﻣﯽ ﺳﺎزد DCS ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد آن اﻟزاﻣﺎت را اﺟرا ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
اﮔر ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓرزﻧدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ را ﺑﮫ  DCSاراﺋﮫ دھﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓرم اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ واﻟد ﺳرﭘرﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت
اراﺋﮫ ﺷده را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد.
اﮔر ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ دارﯾد و ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾد  DCSاﻟزاﻣﺎت ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را اﺟرا ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر  DCSﻗرار دھﯾد و ﮐﺗﺑﺎ ً
ﺑﮫ  DCSاطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺟرای ﻣﻔﺎد ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد.
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اﮔر ﭘدر و ﻣﺎدر ھﯾﭼﮕﺎه ازدواج ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد ،و:
.1
.2

ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ھردو اﻗرارﻧﺎﻣﮫ ﭘدری را اﻣﺿﺎء ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮏ دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑﺎﯾد ﭘدر ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد DCS .ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﺟﮭت اﻗدام ﺑﮫ ﯾﮏ
دادﺳﺗﺎن ،دادﮔﺎه ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﯾﺎ دﻓﺗر ﻣدﻋﯽ اﻟﻌﻣوم ارﺟﺎع ﺧواھد داد.
ھر دوی آﻧﮭﺎ اﻗرارﻧﺎﻣﮫ ﭘدری را اﻣﺿﺎء ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد DCS ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ را ﺑدون ارﺟﺎع ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻧد.

اﮔر طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧد DCS ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدﻣﺎت ﮐﺎﻣل اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ را اراﺋﮫ دھد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺳﺎﮐن اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﻧﺑﺎﺷﻧد DCS ،ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ را اراﺋﮫ ﺧواھد داد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ھر دو ﻣورد زﯾر درﺳت ﺑﺎﺷد.
.1
.2

ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟرای ﻧﻔﻘﮫ را از اﯾﺎﻟﺗﯽ دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﻧد.
واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﻧظور از ارﺗﺑﺎط ،ﮔرﻓﺗن ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد از ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد،
داﺷﺗن داراﯾﯽ ھﺎﯾﯽ در اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ،و ﻏﯾره اﺳت .واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎﯾد ارﺗﺑﺎط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ  DCSﺑﺗواﻧد ﻧﻔﻘﮫ را وﺻول ﮐﻧد.

اﮔر واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت در اﯾﺎﻟت دﯾﮕری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﻧدارد ،و ﺷﻣﺎ در اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد DCS ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ھرﯾﮏ از
اﻗداﻣﺎت زﯾر را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
.1
.2

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

 DCSﺑرای درﯾﺎﻓت ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد DCS .اﯾن ﭘرداﺧت را ﺑر اﺳﺎس اﻟزاﻣﺎت ﻧﻔﻘﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺣﮑم
ﻧﻔﻘﮫ و ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ای دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ  DCSاﺟﺎزه اﺑﻼغ اﻋﻼن ﮐﺳر درآﻣد ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ ﻣﯽ دھد DCS ،اﻋﻼن را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت )اﮔر ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد( اﺑﻼغ
ﺧواھد ﮐرد.
اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ای دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ  DCSاﺟﺎزه اﺑﻼغ اﻋﻼن ﮐﺳر درآﻣد ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ ﻣﯽ دھد DCS ،ﯾﮏ اﻋﻼن ﺑدھﯽ ﻧﻔﻘﮫ و درﺧواﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت را ﺑﮫ واﻟد ﻏﯾر
ﺳرﭘرﺳت اﺑﻼغ ﺧواھد ﮐرد .اﻋﻼن ﺑدھﯽ ﻧﻔﻘﮫ و درﺧواﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ  DCSاﺟﺎزه ﻣﯽ دھد اﻋﻼن ﮐﺳر درآﻣد ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ را ﺻﺎدر
ﻧﻣﺎﯾد.
.1

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

.2

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

.3

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

در ھر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای وﺿﻊ ،اﺟرا ﯾﺎ اﺻﻼح ﯾﮏ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردد DCS ،ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﻼن ھﺎﯾﯽ ﮐﺗﺑﯽ را از طرﯾﻖ ﭘﺳت درﺟﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ طرﻓﯾن ﺣﮑم اﺑﻼغ
ﮐﻧد DCS.ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن اﻋﻼن ھﺎ را ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده طرﻓﯾن ﭘﺳت ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ  DCSاﻋﻼﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺑﻼغ ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺑﻌد از آن ھﯾﭻ اﻋﻼن دﯾﮕری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺑﻼغ ﻧﺷود .اﮔر ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن از ﺷرﮐت در روﻧد اﺻﻼح ﻗﺻور ورزد ،دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻗواﻧﯾن اﺟراﯾﯽ ) (ALJﻣﯽ ﺗواﻧد ﻏﯾﺎﺑﺎ ً ﺑﮫ
درﺧواﺳت ﺑرای اﺻﻼح ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت دھد .ﺣﺗﯽ اﮔر  DCSﻧﺗواﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ طرﻓﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺷرﮐت ﻧﮑرده اﻋﻼن دادرﺳﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﭘﺳت
درﺟﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده ،ﺑﺎز ھم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.
 DCSﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘررات ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﯾﺎ دﯾدار از ﻓرزﻧدان را وﺿﻊ ﯾﺎ اﺟرا ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
 DCSو ﮐﻠﯾﮫ دﻓﺎﺗر ﻣدﻋﯽ اﻟﻌﻣوم و دﻓﺎﺗر دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ  DCSﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن دﻓﺎﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن
ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
دادرﺳﯽ ھﺎ
ﻓﺻل  34.05 RCWﺑﮫ ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد در دادرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد .دادرﺳﯽ ھﺎ در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﻣؤﺛر ﺧواھد ﺑود .اﮔر در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ALJ ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ درﺧواﺳت  DCSﯾﺎ طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺑدھد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ
ﺷرﮐت ﮐﻧد.
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ﮐﺎھش
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺷش ﻣﺎه ﺑﮫ زﻧدان ،ﺣﺑس ﯾﺎ ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺷود و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﻧﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﻧون واﺷﻧﮕﺗن اﺟﺎزه
ﻣﯽدھد ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ ﮐودک ﻣوﻗﺗﺎ ً ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻓراﯾﻧد »ﮐﺎھش« ﻧﺎم دارد .ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫﻋﻧوان واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ،ﯾﺎ  DCSﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﮐﺎھش را طرح ﮐﻧﯾد .اﮔر ﮐﺎھش
در ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﺷود ،اﻋﻼﻧﯽ از طرف  DCSدرﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ در آن ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﮐﺎھش ﭼﯾﺳت و اﮔر ﻓردی ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد ،از ﭼﮫ
ﺣﻘﯽ ﺑرای طرح دادرﺳﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﺧدﻣﺎت وﺻول
 DCSﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد:
.1

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

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

 .2ﺳود ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ را وﺻول ﮐﻧد DCS .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
ﺗﻌﻠﻖ ﮔرﻓﺗﮫ را ذﮐر ﮐﻧد.
 .3ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد را وﺻول ﻧﻣﺎﯾد.
 .4ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ھﻣﺳر اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ﻧﻔﻘﮫ ھﻣﺳر را وﺻول ﻧﻣﺎﯾد DCS .ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ ھﻣﺳر را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 .5اﻟزاﻣﺎت ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ را اﺟرا ﮐﻧدDCS .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﺷده )ﻣﺎﻧﻧد وﺟوه ﻣﺷﺗرک ،ﮐﺳورات و ﺣﻖ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ( را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻗواﻧﯾن ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣوﺿوع ﻓﺻل ھﺎی  74.20و  RCW 74.20A RCWﺑرای ﻓرزﻧدان ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ وﺻول ﮐﻧدWAC 388-14A-1020 .
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧدDCS .ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ اﻋﻼن ﻧﻔﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻠﯽ را ﺟﮭت اﺟرای اﻟزاﻣﺎت ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ
ﻧﻘدی ﮐﮫ از ﺳﮭم ﻣﺗﻧﺎﺳب واﻟد ﻣﺗﻌﮭد در ﺧﺻوص ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،و ﺑﮫ  25درﺻد از ﺗﻌﮭدات اوﻟﯾﮫ واﻟد ﺑرای ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد ،اﺑﻼغ ﮐﻧد.
 .6اﻟزاﻣﺎت ﺗﮑﻔل ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را ﺑﻌد از دﺑﯾرﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد را اﺟرا ﮐﻧد .ﻓﻘط ﯾﮏ دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﮑم
ﭼﻧﯾن ﺗﮑﻔﻠﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻧد DCS .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﺗﮑﻔﻠﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ از  DCSﺑﺧواھﯾد اﻗداﻣﺎت ﻣﻧدرج در اﯾن ﺑﺧش را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد DCS .آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد اﻗدام ﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت
اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾدی را ﺑﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ  DCSﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را وﺻول ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ  DCSاطﻼع دھﯾد .اطﻼﻋﺎت زﯾر را در ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺧود
ﺑﺎ  DCSﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.
 .1ﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده ﺧود.
 .2ﻧﺎم واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت و ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﯾﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ )اﮔر ﻣﯽ داﻧﯾد(.
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت DCS
اﮔر ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد  DCSﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت وﺻول ﮐﺎﻣل ﺧود ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد ،ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺑﺎ ً از  DCSدرﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ای دارﯾد ﮐﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﻣﻠزم ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﻧﻔﻘﮫ را از طرﯾﻖ  WSSRﺑﭘردازد DCS ،ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﮐﺎﻣل وﺻول ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧواھد داد ،ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ  PSOﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد داد ،و ﻣراﺗب را ﺑﮫ اطﻼع واﻟد
ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺧواھد رﺳﺎﻧد .اﮔر ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ  WSSRاﻧﺟﺎم ﮔﯾرد DCS ،ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﻧدد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﺑﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﺷوﯾد DCS ،ﺑﮫ وﺻول ﻧﻔﻘﮫ ﺟﺎری ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧواھد داد DCS .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوع ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد را ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺧواھد رﺳﺎﻧد.
ﺟﺑران ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد ﻓدرال ،ﺟﺑران اﺟراﯾﯽ ،و اﻣﺗﻧﺎع از دادن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ
اﮔر ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ واﺟد ﮐﻠﯾﮫ ﺷراﯾط زﯾر ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ را ﺑدھﮑﺎر ﺑﺎﺷد DCS ،ﺑﮫ اداره ﻋواﯾد داﺧﻠﯽ ) (IRSاطﻼع ﺧواھد داد.
.1

 DCSﺷﻣﺎره ﺳوﺷﯾﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﺑداﻧد.

.2

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

.3

ﺟﻣﻊ ﮐل ﺑدھﯽ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ  500دﻻر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻟﻎ ﮔردد .اﮔر  DCSﻧﺗواﻧد ﺟﻣﻊ ﮐﻠﯽ ﺑدھﯽ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدھﯽ را ﺑﮫ
ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔرﻓﺗﮫ از زﻣﺎن ﭘذﯾرش ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط  DCSﻣﺣدود ﮐﻧد.

 IRSوﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت را ﺑرای  DCSﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
اﮔر واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﯾﮏ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک را ﺗﺳﻠﯾم ﮐرده ﺑﺎﺷد DCS ،ﻣﻣﮑن اﺳت وﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت را ﺑﮫ ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﻧﮕﮫ دارد و ﺑﻌد
وﺟوه را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗد DCS .ﻣﻣﮑن اﺳت وﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت را ﻧﮕﮫ دارد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ را ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم ﮐرده ﺳﮭم ﺧود از
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.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﺣداﻗل  2500دﻻر ﺑدھﮑﺎر ﺑﺎﺷد ،دوﻟت ﻓدرال ﻣﯽ ﺗواﻧد از دادن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد.
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ﺗﺧﺻﯾص وﺟوه
ﻣﻘررات اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﺳﻔت و ﺳﺧﺗﯽ ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص وﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ وﺟود دارد DCS .از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت وﺟوه ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره ﻧﺣوه ﺗﺧﺻﯾص وﺟوه
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.
.1

 DCSﮐﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ھر ﻣﺎه درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﺟز وﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮐﮫ از  IRSدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ،را اﺑﺗدا ﺑرای ﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ ﺟﺎری آن ﻣﺎه
ﺻرف ﺧواھد ﮐرد .وﺟوه درﯾﺎﻓت ﺷده از  IRSﻓﻘط ﺻرف ﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ ﺧواھد ﺷد.
 DCSﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  35دﻻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟرت ﭘرداﺧت ﻧﮕﮫ دارد ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه وﺟوه  TANF ،TANFﻗﺑﯾﻠﮫ ای ،ﯾﺎ  AFDCرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت
ﯾﮏ ﮐودک ﺻﻐﯾر درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ  550دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﻘﮫ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﯾن  1اﮐﺗﺑر ﺗﺎ  30ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺷد DCS ،ﻣﺑﻠﻎ 25
دﻻر را ﮐﺳر ﺧواھد ﮐرد.

.3

اﮔر  DCSﺑﯾش از ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،از اﯾن ﻣﺑﻠﻎ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد.

.4

اﮔر واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻧﻔﻘﮫ ﺟﺎری را ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑدھﮑﺎر ﺑﺎﺷد DCS ،ﻗﺑل از ﺗﺧﺻﯾص ھرﮔوﻧﮫ وﺟﮭﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ ،از وﺟوه ﻣوﺟود
ﺑرای ﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ ﺗﻌﮭدات ﺟﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد .ﻧﮫ ﺷﻣﺎ و ﻧﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ھﯾﭻ ﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺧﺻوص ﻧﺣوه ﺗﺧﺻﯾص وﺟوه ﺗوﺳط  DCSﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرﯾد.

.2

•

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

 DCSوﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﺟﺎری را ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ﺑرای وارﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد DCS ،وﺟوه ﺷﻣﺎ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از طرﯾﻖ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ وﺟوه
) (EFTﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ وارﯾز ﺧواھد ﮐرد.
اﮔر اﺟﺎزه وارﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧدھﯾد DCS ،ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرت دﺑﯾت  Visaدارای ارزش اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﺎرت دﺑﯾت  «DCSرا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﺳت
ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ﮐﺎرت دﺑﯾت  DCSرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد DCS ،ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد را ﺑﮫ ﮐﺎرت وارﯾز ﺧواھد ﮐرد ﻧﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻣﺎ .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،وﺟوه
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ظرف ﺳﮫ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﺻﯾص آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺗﺎن ،در ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت دﺑﯾت  DCSﺷﻣﺎ ﻣوﺟود ﺧواھد ﺑود .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از
ﮐﺎرت دﺑﯾت در ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرت  Visaﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺧودﭘرداز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﭘرداﺧت ھﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی درﯾﺎﻓت وﺟوه ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  800-468-7422ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾت  www.dshs.wa.gov/dcsدﯾدن
ﮐﻧﯾد.

ﺗذﮐر:

وﺟوه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻧﯾﺎﺑد.
.1

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

.2

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

.3

اﮔر در ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد DCS ،ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑﻌد از ﺧﺎﺗﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﺧﺻﯾص
ﺧواھد داد:
اﻟف .اول ،ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ای ﮐﮫ طﻠﺑﮑﺎر ھﺳﺗﯾد و ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﺎﻟت ﺗﺧﺻﯾص ﻧﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد.
ب .دوم ،ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ واﺳطﮫ ﯾﮏ ﺣﮑم ﺗﺧﺻﯾص در ﺗﺎرﯾﺦ  1اﮐﺗﺑر  1997ﯾﺎ ﺑﻌد از آن و ﻗﺑل از  1اﮐﺗﺑر  2008ﺑﮫ اﯾﺎﻟت ﺗﺧﺻﯾص
ﯾﺎﻓﺗﮫ ،و ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ داﺋﻣﯽ ﻣﺷروح در ذﯾل ﻧﯾﺳت.

.4

ج.

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

د.

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

ه.

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

و.

وﺟوه درﯾﺎﻓت ﺷده از  IRSﻗﺑل از ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ای ﮐﮫ طﻠﺑﮑﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ و ﻧﻔﻘﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻌوﻗﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ
اﯾﺎﻟت ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻧﻔﻘﮫ ﻣﻌوﻗﮫ را ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑدھﮑﺎر ﺑﺎﺷد DCS ،وﺟوه وﺻول ﺷده را ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﮐرد.
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ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری وﺟﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ) RCW 26.23.035(3و  DCS ،74.20A.270ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده اﺳت ،ﺑﺎزﭘسﺧواھد
ﮔرﻓت.
 .1ﺷﻣﺎ در ﻣوارد زﯾر ،ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را ﮐﮫ  DCSﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد:
اﻟف DCS .ﭘول را ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ب DCS .ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ واﻟد ﻏﯾرﺳرﭘرﺳت ﺑدھﮑﺎر اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘول ارﺳﺎل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ،ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
 .2اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘروﻧده ﺻرﻓﺎ ً ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ ) (POSداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد DCS ،اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﭘرداﺧﺗﮭﺎی آﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑود ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷود ،ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ
ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده اﺳت ،ﺑﺎزﭘسﺧواھد ﮔرﻓت .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ) RCW 26.23.035(3اﯾن اﻗدام ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت.
اﻟف DCS .ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﯾزان  10درﺻد از ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﻔﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺳت در آﯾﻧده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺷود را ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد.
ب DCS .ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﯾزان  100درﺻد از ﻣﺑﻠﻎ ﺑدھﯽ ﻧﻔﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺳت در آﯾﻧده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺷود را ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد.
 DCS .3ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ،RCW 74.20A.270اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ﺑرای وﺻول ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده
اﺳت ،اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن اﻗدام ﺣﺗﯽ ﭘس ازﺗوﻗف درﯾﺎﻓت ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﮫ از ﺳوی  DCSﻧﯾز ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .اﮔر  DCSاﯾن روش را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ،اﻋﻼﻣﯾﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﺑﻼغ ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ھﯾﭻ اﻋﺗراض و ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺻورت ﻧﮕﯾرد DCS ،ﻣﺟﺎز اﺳت ﺗﺎ:
اﻟف .ﯾﮏ ﺣﮑم ﻣﺣدودﯾت درآﻣد ﺑرای ﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ را ﺑرای ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ھر ﻓرد و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ را ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﮐﻧد ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن
ﺣﮑم ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرد و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕر را ﻣﻠزم ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه و /ﯾﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده را از ﺣﻘوق ،درآﻣد و
ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﮐﺳر ﻧﻣﺎﯾد.
ب .از ﻣﺣل اﻣوال ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ وﺻول طﻠب را اﻋﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ج .از ھر ﯾﮏ از روشھﺎی وﺻول ﺑدھﯽ ﮐﮫ در ﻓﺻلھﺎی  26.23 ،26.18 ،26.09و  74.20 RCWذﮐر ﺷده ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﻗﺑﯾﻠﮫ ای
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  DCSو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗواﻓﻖ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد ،روﯾﮫ ھﺎی اﺟرا و وﺻول  DCSﻣذﮐور در اﯾن ﻓرم ﺷﺎﻣل ﺣﺎل اﻓرادی ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﻗﺑﺎﯾل ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻗﺑﺎﯾل و ﯾﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن واﻗﻊ در زﻣﯾن ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت در اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺳرﺧﭘوﺳت،
ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗﺑﺎﯾل و ﯾﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن واﻗﻊ در زﻣﯾن ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد DCS ،ﻣﯽ ﺗواﻧد:
 .1از ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﺧواھد ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ را اﺟرا ﮐﻧد .اﮔر اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن و ﻗﺑﯾﻠﮫ روﻧدی را ﺑرای اﺟرای اﯾن ﺣﮑم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد DCS ،اﯾن ﮐﺎر را ﺧواھد ﮐرد.
 .2دادﺧواﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺗﺳﻠﯾم و درﺧواﺳت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﯾﺎ اﺟرا ﺷود .اﮔر  DCSدادﺧواﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت از روﯾﮫ ھﺎی ﻣﻧدرج در ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن و ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺧﭘوﺳت ﯾﺎ روﯾﮫ ھﺎی دادﮔﺎه ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣوﺟود ﺑﮭره ﺑﮕﯾرد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھرﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر ﺷﺎﻣل ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺷود DCS ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ واﺣد اﺟرای ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ارﺟﺎع دھد.
 .1ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﻋﺿو ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺳرﺧﭘوﺳت ﺑﺎﺷﻧد.
.2

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

.3

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

.4

ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﮑم ﻧﻔﻘﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را از ﯾﮏ  TANFﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ﻗﺑﯾﻠﮫ ای درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.

.5

ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑﺎﺷد.

ﻗواﻧﯾن و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد
ﻓﺻل ھﺎی زﯾر از ﻗﺎﻧون اﺻﻼح ﺷده واﺷﻧﮕﺗن )) (Revised Code of Washington (RCWو ﻗﺎﻧون اﺟراﯾﯽ واﺷﻧﮕﺗن ) Washington Administrative
) (Code (WACﺑر ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط  DCSاراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﮐم اﺳت.
ﻓﺻل 388-14A WAC
ﻓﺻل 26.09 RCW
ﻓﺻل 26.18 RCW
ﻓﺻل 26.21A RCW
ﻓﺻل 26.23 RCW
ﻓﺻل 74.20 RCW
ﻓﺻل 74.20A RCW
ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﺑدھﯽ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد ﺷود .اﮔر اﯾن ﻗﺎﻧون ﺷﺎﻣل آن ﺷود ،واﻟد ﻏﯾر ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻓﺎﻋﯾﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺑدھﮑﺎری ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻔﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
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ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﭘروﻧده ﺧود ،از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  800-442-5437ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر » «KIDﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ » «KIDSﻧﺗواﻧد ﺑﮫ آن رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ دﻓﺗر  DCSﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎس
ھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻرف ﺳﺎﯾر ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺷود را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﮐﺎھش ﺗﻌداد ﺗﻣﺎس ھﺎ ﺑﮫ  DCSﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗر و ﺑﮭﺗر
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
اﮔر ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ  DCSﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻓﻘط از ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﺎی ﻣﻧدرج در ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً از ﺗﻠﻔن ھﺎی راﯾﮕﺎن ﻓﻘط ﺑرای ﺗﻣﺎس ھﺎی راه دور اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺧدﻣﺎت  TTY/TDDﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﮔوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻧواﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﯾﺎﺗل:
ﺗﺎﮐوﻣﺎ:
اورت:
اﺳﭘوﮐﯾن:
ﮐﻧوﯾﮏ:

 (206) 341-7000ﯾﺎ (800) 526-8658
 (253) 597-3700ﯾﺎ (800) 345-9976
 (425) 438-4800ﯾﺎ (800) 729-7580
 (509) 363-5000ﯾﺎ (800) 345-9982
 (509) 374-2000ﯾﺎ (800) 345-9981

وﻧﮑور:
وﻧﺎﭼﯽ:
ﯾﺎﮐﯾﻣﺎ:
اﻟﻣﭘﯾﺎ:

 (360) 696-6100ﯾﺎ (800) 345-9984
 (509) 886-6800ﯾﺎ (800) 535-1113
 (509) 249-6000ﯾﺎ (800) 441-0859
 (360) 664-6900ﯾﺎ (800) 345-9964

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﭘرداﺧت ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  800-468-7422ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾت  DCSﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.dshs.wa.gov/dcsدﯾدن
ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرداﺧت ﭘروﻧده ﺧود ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ،در  https://secureaccess.wa.govﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد.
ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧژاد ،رﻧﮓ ،ﺧواﺳﺗﮕﺎه ﻣﻠﯽ ،ﻋﻘﯾده ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت از ﻧظر اﺳﺗﺧدام ،ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ھﯾﭻ ﺟﻧﺑﮫ ای از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار
ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﻓرم ﺣﺳب درﺧواﺳت در ﻓرﻣت ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت.
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