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

ዘይሓገዛዊ ደገፍ ናይ ምትግባር ሓበሬታ
Nonassistance Support Enforcement Information
(ምዕራፋት 26.18፡ 26.23፡ 34.05፡ 74.20፡ ከምኡ ድማ 74.20A RCW)
ነዚ ኦርኒክ ዓቅቦ; ብዛዕባ ናይ ቆልዓኻ ደገፍ ጉዳይ ኣገዳሲ ሕጋዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ኢዩ።
ወገናት ንናይ ደገፍካ ትእዛዝ
እቶም ክልተ ወገናት ንናይ ደገፍካ ትእዛዝ እቲ ዘይሓደራዊ ወላድን ሓደራዊ ወላድን ወይ ኣካላዊ በዓል ሕድርን ኢዮም። እቲ ደገፍ ክኸፍል ዚግብኦ ሰብ እቲ ዘይሓደራዊ
ወላዲ ኢዩ። እቲ ሓደራዊ ወላዲ ወይ ኣካላዊ በዓል ሕድሪ እቲ ቆልዓ ከም ልሙድ ምስኡ ሓቢሩ ዝቕመጥ ሰብ ኢዩ። ክልቲኦም እቲ ሓደራዊ ወይ ዘይሓደራዊ ወለዲ ናይ
ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ከምኡ ድማ / ወይ ሕክምናዊ ደገፍ ነቲ ቆልዓ ክቕርቡ ክእዘዙ ይኽእሉ ኢዮም።
• ሕክምናዊ ደገፍ ተመጣጣኒ ብጽሒት ናይ ዘይውሑስ ሕክምናዊ ወጻኢታትን ናይ ሕክምናዊ ክፍሊት ብጽሒት (ጥረ ገንዘባዊ ክፍሊት) ናይ ጥዕና ውሕስነት ኣቕርቦት
ኣብ ዘይሃለወሉ ግዜ እንተደኣ በቲ ትእዛዝካ ዝስግደድ እንተኾይኑ የጠቓልል።
ጨንፈር ደገፍ ቆልዓ
ጨንፈር ደገፍ ቆልዓ (DCS) ኣብ መላእ እዛ ክፍለ ሃገር ዝቖሙ ቤት ጽሕፈታት ኣለዎ። DCS ንናይ ቆልዓ ደገፍ ጉዳያት ይቆጻጸርን የተግብርን። ንደገፍ ትእዛዝካ DCS
ከተግብር ንኽኽእል፡ ሓደ ካብ ወገናት ናይቲ ትእዛዝ ንናይ ደገፍ ትግባረ ኣገልግሎታት ብጽሑፍ ክጠልብ ኣለዎ።
እንተደኣ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ እቲ ክፍሊት ብመንገዲ ክፍለ ሃገር ዋሺንግተን ደገፍ ቤት መዝገብ (ነቲ ዝቕጽል ክፋል ረአ) ክኸውን ዝጠልብ ኮይኑ ግና DCS ናይ ኣገልግሎት
ጠለብ ምስ ዘይበጽሖ፡ DCS ንዓኻ ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታት ጥራይ (PSO) ጉዳይ ክኸፍተልካ ኢዩ። DCS ናይ ክፍሊት መስርሓትን ናይ መዝገብ ምዕቃብን ጥራይ
ይቕርብ ኣብ ናይ PSO ጉዳያት።
ዋሺንግተን ክፍለ ሃገር ናይ ደገፍ ቤት መዝገብ
ዋሺንግተን ክፍለ ሃገር ናይ ደገፍ ቤት መዝገብ (WSSR) ክፋል ናይ DCS ኮይኑ መዝገብ ይዕቅብን ናይ ደገፍ ክፍሊታት ድማ የማቓርሕን። DCS ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ናብ
WSSR ከእትዎ ይኽእል ዝኾነ ካብዞም ዝስዕቡ ምስ ዘጋጥም።
1.

ሓደ ወገን ንናይ ደገፍካ ትእዛዝ ንደገፍ ምትግባር ኣገልግሎታት ን DCS ምስዝሓትት።

2.

ናይ ደገፍካ ትእዛዝ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ብመንዲ WSSR ደገፍ ክኸፍል ምስዝጠልብ።

ንስኻ ክትገብሮ ዝግብኣካ
ሓንሳእ ንናይ ደገፍ ምትግባር ኣገልግሎታት ን DCS ምስ ሓተትካ፡ ክትገብር ይግብኣካ:
1.

ካብ ዘይሓደራዊ ወላዲ ብቐጥታ ትቕበሎ ኩሉ ክፍሊታት ን DCS ስደደላ። DCS ኣብ ጉዳይካ ንኽሰርሕ ናይ ኩሉ ክፍሊታት መዝገብ ክህልዎ ይግባእ። እንተደኣ
ቅድሚ ንናይ DCS ኣገልግሎታት ምሕታትካ ናይ ደገፍ ክፍሊታት ተቐቢልካ ኔርካ፡ ነዞም ክፍሊታት እዚኦም ዝዝርዝር ን DCS ኣዋጅ ክትህብ ይግብኣካ። ንስኻ
ብቐጥታ ትቕበሎ ክፍሊታት ናብ DCS ክትሰድድ ከለኻ ካብ ዘይሓደራዊ ወላዲ፡ DCS ነቲ ድምር ናብ ልዕሊ ናይ DCS ደቢት ካርድ ይጽዕኖ ወይ ከኣ ነቲ ድምር
ኣብቲ ናትካ ቀጥታዊ ተጠራቓሚ ሕሳብ የንብሮ።

2.

እንተደኣ ኣድራሻኻ ወይ ቁጽሪ ቴሌፎንካ ቀይርካ ን DCS ኣፍልጥ። DCS ንዓኻ ብዛዕባ ጉዳይካ ንኽረኽበካ እዚ ሓበሬታ እዚ የድልዮ። DCS ሕጋዊ ምልክታታት ብ
ቀዳማይ ደረጃ ቡስጣ ከቕርበልካ ይኽእል።

3.

እንተደኣ ምስ ዘይሓደራዊ ወላዲ እንደገና ተኣኻኺብካ ወይ እቲ ቆልዓ ኣብ ካልእ ቦታ ክቕመጥ እንተድኣከይዱ ብኡንብኡ ን DCS ኣፍልጥ። ኣብ ዝተሓተትካሉ ግዜ ን
DCS ተወሳኺ ሓበሬታ ከተቕርብ ይግብኣካ።

4. ደገፍካ ንምእካብ እንተደኣ ጠበቓ ወይ ብሕታዊ ናይ ውክልና ትካል ቆጺርካ ንDCS ኣፍልጥ። ንDCS ስምን ኣድራሻን ናይቲ ጠበቓ ወይ ብሕታዊ ናይ ውክልና ትካል
ክትህብ ይግብኣካ። እቲ ጠበቓ ወይ ብሕታዊ ናይ ውክልና ትካል ኣብ ምንታይ ክሰርሑ ምዃኖም ን DCS ከተፍልጥ ይግብኣካ።

5.

ሀ.

DCS ምናልባት ንደገፍካ ክእክብ ኣይክእልን ጠበቓ ወይ ብሕታዊ ናይ ውክልና ትካል ክእክቡ ኣብ ዝፍትኑሉ ዘለዉ እዋን።

ለ.

እንተደኣ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ንምልዋጥ ጠበቓ ቆጺርካ፡ ንስኻ ወይ ጠበቓኻ ናብ ዘይሓደራዊ ወላድን DCSን ምልክታ ከተቕርቡ ይግብኣኩም።

ኣብ ናትካ ጉዳይ ናይ ዝተኣትዉ ኩሎም ደገፍ ትእዛዛት ቅዳሓት ንDCS ሃብ ወይ DCS ንኽረኽቦም ሓግዝ።
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ገጽ 1

ዘይሓገዛዊ ደገፍ ናይ ምትግባር ኣገልግሎታት ንምርካብ ዘድሊ ጠለባት
እንተደኣ ናይቲ ደገፍ ትግባረ ኣገልግሎታት ትጠልበሉ ዘለኻ ቆልዓ ሕጋዊ ሓደራነት ዘይብልካ፡ ነቲ ቆልዓ ብዘይቅኑዕ ኣገባብ ካብቲ ሕጋዊ በዓል ሕድሪ ከምዘይከልከልካዮም
ክትእውጅ ኣለካ።
DCS ናይ $35 ክፍሊት ይእክብ ኣብ ነፍስ ወከፍ ፈረራላዊ ፋይናንስያዊ ዓመት DCS ከም ደገፍ ዝሰደልካ $550 ማለት እንተደኣ ንስኻ ፈጺምካ ዘይተቐበልካ ኴንካ ኴንካ
ግዝያዊ ሓገዝ ንዝተጸገሙ ስድራ ቤታት (TANF)፡ ቀቢላዊ TANF፡ ወይ ረድኤት ንጽግዕተኛታት ቆልዑት ዘለወን ስድራ ቤታት (AFDC) ንዝኾነ ቆልዓ። እቲ ፋይናንስያዊ
ዓመት ኣብ 1 ጥቅምቲ ይጅምር ኣብ 30 መስከረም ድማ ይውድእ። DCS ነዚ ክፍሊት እዚ ካባኻ ይእክቦ ነቲ $35 ካብቲ ናይ ደገፍ ክፍሊት ብምሓዝ DCS ድሕሪ ምስዳዱ
ነቲ ናይ መጀመርያ $550። እንተደኣ ንስኻ ልዕሊ ሓደ ጉዳይ ኣለካ ምኽንያቱ ደቅኻ ዝተፈላለዩ ኣቦታት ምስ ዝህልዎም፡ ንስኻ ንልዕሊ ሓደ ዓመታዊ ክፍሊት ግዳይ
ክትከውን ትኽእል። እንተደኣ ንስኻ TANF፡ ቀቢላዊ TANF፡ ወይ AFDC ካብ ካልእ ክፍለ ሃገር ተቐቢልካ ኔርካ፡ ከም ማሕላ ዝተፈጸመሉ ቃለ መግለጺ ካብ ህዝባዊ ናይ
ደገፍ ውክልና ትካል ካብ ናይ ካልእ ሃገር ወይ ዝተመስከረሉ ቅዳሕ ናይ ሓገዝካ መዝገብ ዝኣመሰለ መርትዖ ክትሰድድ ኣለካ፡ ናብ DCS ። DCS ነቲ ክፍሊት ከኽፍል ኢዩ
ክሳብ እቲ መርትዖ ዝበጽሓና። እቲ $35 ክፍሊት ምፍጻም ንስድራኻ ከቢድ እዩ፤ ካብዚ ነጻ ንምኻን ንኮንፈረንስ ቦርድ ብምሕታት ን DCS ክትሓትት ትኽእል፡፡
ደገፍ ናይ ምትግባር ኣገልግሎታት
እንተደኣ ነቲ ናይ ደገፍ ድምር ዝሰርዕ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ኣለካ፡ DCS ነቲ ድምር ክእክቦ ክፍትን ኢዩ። DCS መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝካ ዝድለብ ወለድ
ኣይቅምርን ኣይእክብን። ኣብ ገለ ገለ ጉዳያት፡ DCS ቅድሚ ናይ ምእካብ ስጉምቲ ክወስድ ምጅማሩ ንክልቲኦም ወገናት ምልክታ ከቕርበሎም ይግባእ።
እንተደኣ ንስኻ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ዘይብልካ ወይ ድማ ናይ ደገፍ ትእዛዛካ ንክልቲኡ ማለት ናይ ቆልዓ ደገፍን ሕክማናዊ ደገፍን ዘየልዕል እንተኾይኑ፡ DCS ናብ ክልቲኦም
ወገናት ናይቲ ደገፍ ትእዛዝ ምልክታ ከቕርብ ኢዩ።
1.

ኣብዚ ምልክታ እዚ፡ DCS ከምቲ ዝድለ ናይ ቆልዓ ደገፍን ሕክምናዊ ደገፍን ድምር ክሰርዕ ኢዩ። DCS ነቲ ናይ ቆልዓ ደገፍ ድምር ኣብ ጽንብር ኣታዊታት ናይ
ክልቲኦም ወገናትን ኣብዚ ዝኣትዉ ቁጽሪ ቆልዑትን ክስርቶ ኢዩ።

2.

እቲ ትእዛዝካ ንነፍስ ወከፍ ዝግደድ ወላዲ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ንኸቕርብ ዝጠልብ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሽፈነ ብናይ ወላዲ ኣስራሒ ወይ ማሕበር ካብ 25
ሚእታዊት ናይ ወላዲ መሰረታዊ ደገፍ ግዴታዊ ወጻኢታት ብዘይልዕል ህሉው ምስ ዝኸውን።

3.

እንተደኣ ሕክምናዊ ውሕስነት በቲ ዝግደድ ወላዲ ዘይተቐረበ ኮይኑ እቲ ትእዛዝ ንናይ ሕክምናዊ ደገፍ ግዴታ ብኣኻ ወይ በቲ ስቴት ዝኽፈል ክፍሊት ገጹ ከጠቓልል
ይኽእል።

እንተደኣ ናይ ደገፍ ትእዛዝካ ዝተወሰነ ናይ ደገፍ ድምር ዘይሰርዕ ኮይኑ ግና ነቲ ድምር ንምሽናን ቅዋመ ዝጠቅስ እንተኾይኑ፡ DCS ናብ ክልቲኦም ወገናት ናይ ደገፍካ
ትእዛዝ ናይ ዝእወድዎ ደገፍ ምልክታ ከቕርብ ኢዩ።
1.

ኣብዚ ምልክታ፡ DCS ዝተወሰነ ናይ ደገፍ ድምር ክሰርዕ ኢዩ። ዝኾነ ወገን ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ነቲ DCS ዝሰርዖ ናይ ደገፍ ድምር ክትከራኸር እንተደሊኻ ናይ
ምስማዕ ዕድል ክትሓትት ትኽእል።

2.

DCS ምስ ክልቲኦም ወገናት ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ብዛዕባ ድምር ደገፍ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ይኽእል።

ሓንሳብ እቲ ናይ ደገፍ ድምር ምስ ተሰርዐን እንተደኣ DCS ነቲ ናይ ዘይሓደራዊ ወላዲ ኣስራሒ ዝፈልጦ እንተኾይኑን፡፡ DCS ነቲ ኣስራሒ ኣታዊታት ናይ ምንካይ ንደገፍ
ምልክታ ክሰደሉ ይኽእል። እዚ ምልክታ እዚ እቲ ኣስራሒ ካብ ናይ ዘይሓደራዊ ወላዲ ኣታዊታት ወይ ደሞዝ ደገፍ ክንኪ ይጠልብ። እንተደኣ DCS ነቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ
ኣስራሒ ዘይፈልጦ እንተኾይኑ፡ DCS ናይ ደሞዝካ ወይ ኣታዊታትካ ምንጪ ንምርካብ ክፍትን ወይ ድማ ንደገፍካ ክእክብ ክፍትን ኢዩ።
እንተደኣ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ንሕክምናዊ ደገፍ ናይ ቆልዓ ኣቕርቦታት ምስ ዝህልዎ፡፡ DCS ነዞም ኣቕርቦታት ከተግብር ክፍትን ኢዩ። እቲ DCS ዝወስዶ ስጉምትታት ኣብ
ኣቕርቦታት ናይ ትእዛዝካ ይምርኮስ።
1.

እንተደኣ ንስኻ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ከቕርብ ዝጠልብ ትእዛዝ ኣለካ፡፡ ዝተመጣጠነ ብጽሒት ናይ ዘይተዋሕሰ ሕክምናዊ ወጻኢታት፡
ዝጎድል ሕሳብ፡ ሕብረወጻኢታትን፡ ክትከፍልን ወይ ከኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ናይ ሕክምናዊ ውሕስነት ሸፈነ ምስ ዘይህልዎ ተወሳኺ ድምር ዶላር ክትከፍል ኣለካ፡
DCS ንዝኾነ ካብዞም ናይ ሕክምናዊ ደገፍ ጠለባት ከተግብር ኢዩ።

2.

እንተደኣ ንስኻ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ንቆልዑትካ ናይ ሕክምናዊ ውሕስነት ሸፈነ ከቕርብ ዘይጠልብ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ሃልዩካ፡ DCS ንትእዛዛካ ከመሓይሽ ክፍትን
ይኽእል።

3.

እንተደኣ ንስኻ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ከተቕርብ ዝጠልብ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ኣለካ፡ ዝተመጣጠነ ብጽሒት ናይ ዘይተዋሕሰ ሕክምናዊ ወጻኢታት፡
ሕብረወጻኢታትን፡ ከምኡ ድማ ዝጎድል ሕሳብን ክፈል፡ ወይ ከኣ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ እንተደኣ ዘይተቕርብ ሃሊኻ ናይቲ ሓደ ወላዲ ናይ ጥዕና ውሕስነት
ክፍሊት ክፈል ፡ DCS እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ን ናይ ደገፍ ምትግባር ኣገልግሎት ጠሊቡ ነዞም ጠለባት እዚኦም ከተግብር ይኽእል።

እንተደኣ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ነቲ ቆልዓ ኣለካ፡ ንስኻ ናይ ሸፈነ መርትዖ ናብ DCS ከተቕርብ ኣለካ። ከም መርትዖ ነቲ ኣብ ሰታሪት ዝኣተወ ናይ ሓደራዊ ወላዲ
ጥዕናዊ ውሕስነት ሓበሬታ ኦርኒክ መሊእካ ምለሶ።
እንተደኣ ንስኻ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ሃልዩካ DCS ነቲ ናትካ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ሕክምናዊ ደገፍ ጠለባት ከተግብሮ እንተዘይደሊኻ፡ ን DCS መርትዖ ናይ ሸፈነ
ከተቕርብ ኣለካ ከምኡ ድማ ብጽሑፍ ን DCS ትግባረ ናይ ሕክምናዊ ደገፍ ኣቕራቦት ከምዘይትደሊ ከተፍልጥ ኣለካ።
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እንተደኣ ኣቦን ኣደን ፈጺሞም ዘይተመርዓዉ ኮይኖም፡ ከምኡ ድማ:
1.
2.

ሓደ ወይ ክልቲኦም ናይ ኣቦነት መረጋግጾ ዘይከተሙሙ ኮይኖም፡ ክፍለ ሃገራዊ ወይ ቀቢላዊ ቤት-ፍርዲ ሕጋዊ ኣቦ ክውስን ኣለዎ። DCS ጉዳይካ ስጉምቲ
ንክውስደሉ ናብ ናይ ሕጊ ጠበቓ፡ ቀቢላዊ ቤት ፍርዲ፡ ወይ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ከወክሶ ይኽእል።
ክልቲኦም እንተደኣ ናይ ኣቦነት መረጋግጾ ከቲምሞ ክይኖም፡ DCS ብዘይ ናይ ቤት-ፍርዲ ስጉምቲ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ክስርት ይኽእል።

እንተደኣ እቲ ካልእ ወገን ኣብ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ን DCS ክገብር ሓቲትዎ፡ ዋላ’ኳ ንስኻ እንተ ዘይደለኻዮም DCS ሙሉእ ናይ ደገፍ ምትግባር ኣገልግሎታት ክቕርብ
ይኽእል ኢዩ።
እንተደኣ ዋላ ሓደ ካብ ወገናት ናይ ደገፍ ትእዛዝ ኣብ ዋሺንግተን ክፍለ ሃገር ዘይቅመጥ ኮይኑ፡ DCS ናይ ደገፍ ናይ ምትግባር ኣገልግሎት የቕርብ እንተደኣ ክልቲኦም እዞም
ዝስዕቡ ቅኑዓት ኮይኖም።
1.
2.

ዋላ ሓደ ካብ ወገናት ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ካብ ካልእ ክፍለ ሃገር ናይ ደገፍ ምትግባር ኣገልግሎት ዘይቅበል ምስዝኸውን።
እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ምስ ክፍለ ሃገር ዋሺንግተን ርክብ ምስ ዝህልዎ። ርክብ ካብ ኣብ ዋሺንግተን ንግዲ ዘካይዱ ኣስራሕቲ ደሞዝ ምቕባል፡ ኣብ ዋሺንግተን ንብረት
ምውናን፡ ወዘተ የጠቓልል። እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ምስ ክፍለ ሃገር ዋሺንግተን እኹል ርክብ ክህልዎ ኣለዎ DCS ደገፍ ክእክብ ንኽፈቅድ።

እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ኣብ ካልእ ክፍለ ሃገር ዝቕመጥ ኮይኑ ምስ ዋሺንግተን ክፍለ ሃገር ድማ ርክብ ምስ ዘይህልዎ፡ ንስኻ ድማ ኣብ ዋሺንግተን ክፍለ ሃገር
ትቕመጥ እንተ ኴንካ፡ DCS ንዝኾነ ካብዞም ዝስዕቡ ክገብር ይኽእል።
1.
2.

ነዚ ጉዳይ ሕጋዊ ስልጣን ንኽስርት ክፍትንን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ናይ ዋሺንግተን ስቴት ደግፍ ክእክብን።
ነታ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ዝቕመጠላ ክፍለ ሃገር ደገፍ ክትእክብ ክሓትት። እታ ካልእ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሕግታታ ስጉምቲ ትወስድ።

DCS ንወርሓዊ ዝሓለፈ-ብጽሒት ደገፍ ክፍሊታት ብዝምልከት ምስ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ስርርዕ ክሰርሕ ይኽእል። DCS ነዚ ክፍሊታት እዚ ኣብ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ
ዝተሰርዐ ናይ ደገፍ ጠለባትን ኣብ ጠቕላላ ድምር ናይ ዝሓለፈ-ብጽሒት ደገፍ ነቲ ጉዳይ ትእወዶን ይስርት።
እንተደኣ ናትካ ናይ ደገፍ ትእዛዝ DCS ኣታዊታት ናይ ምንካይ ንደገፍ ከቕርበልካ ዝፈቅድ ኮይኑ፡ DCS ነቲ ምልክታ ናብ ልዕሊ እቲ ናይ ዘይሓደራዊ ወላዲ
ኣስራሒ(እንተደኣ ተፈሊጡ) ከቕርቦ ኢዩ።
እንተደኣ ንስኻ ዘለካ ናይ ደገፍ ትእዛዝ DCS ኣታዊታት ናይ ምንካይ ንደገፍ ከቕርበልካ ዘይፈቅድ ኮይኑ፡ DCS ናብቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ምልክታ ናይ ደገፍ ዕዳን ጠለብ
ንክፍሊትን ከቕርብ ኢዩ። እዚ ምልክታ ናይ ደገፍ ዕዳን ጠለብ ንክፍሊትን ነቲ ናይ ደገፍ ድምር ይገልጽ ከምኡ ድማ ንDCS ኣታዊታት ናይ ምንካይ ንደገፍ ንኸቕርብ
ስልጣን ይህብን።
1.

እንተደኣ ንስኻ ብትእዛዝ ቤት-ፍርዲ ተኸፋሊ ኴንካ፡ DCS ቅዳሕ ናይቲ ደገፍ ድምር ዝገልጽ ምልክታ ክሰደልካ ኢዩ። እንተደኣ ቅዳሕ በጺሑካ ከምኡ ድማ ምስቲ
ኣብ ምልክታ ዝተገልጸ ድምር ዘይትሰማማዕ ኴንካ፡ ንስኻ ናይ ምስማዕ ዕድል ክትሓትት ትኽእል።

2.

እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ነቲ ኩነታት ውዕል ናይቲ ደገፍ ድምር ዝገልጽ ምልክታ ንምክርኻር ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ (ዘይወግዓዊ ናይ ምስማዕ ዕድል) ክሓትት ይኽእል።
ንስኻ ኣብዚ ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ክትሳተፍ ትኽእል።

3.

እንተደኣ ንስኻ ናይ ምስማዕ ዕድል ሓቲትካ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ድማ ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ሓቲቱ፡ ንስኻ ናይ ምስማዕ ዕድል ወይ ናይ ኣማኸርቲ ዋዕላ ንኽህሉ
ክትውስን ትኽእል።

ኣብ ዝኾነ ደገፍ ትእዛዝ ንምስራት፡ ንምትግባር፡ ወይ ንምምሕያሽ ዝካየድ ሕጋዊ ስጉምቲ፡DCS ብቐዳማይ ደረጃ ቡስጣ ነቶም ናይቲ ትእዛዝ ወገናት ጽሑፋዊ ምልክታታት
ከቕርብርሎም ይኽእል። DCS ነዞም ምልክታታት እዚኦም ናብቲ መወዳእታ-ዝፍለጥ ኣድራሻ ናይቶም ወገናት ከቕርበሎም ይኽእል። እንተደኣ DCS ንዓኻ ምልክታ
ኣቕሪቡልካ፡ እዚ ብዘይ ተወሳኺ ካልእ ምልክታ ንዓኻ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ክኸውን ይኽእል። ቤት-ፍርዲ ወይ ምምሕዳራዊ ናይ ሕጊ ዳኛ (ALJ) እንተደኣ ሓደ ወገን
ኣብቲ ናይ ምምሕያሽ ሕጋዊ ስጉምቲ ከይተሳተፈ ተሪፉ ኣብኡ ኸሎ ምስ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ናይ ምምሕያሽ ጥርዓን ክሰማማዕ ይኽእል። እዚ ዋላ’ኳ DCS እቲ ክሳተፍ
ዘይከኣለ ወገን ነቲ ብቐዳማይ ደረጃ ቡስጣ ናብቲ ናይ መወዳእታ-ፍሉጥ ኣድራሻ ናይቲ ወገን ዝተሰደደ ምልክታ ብርግጽ ከምዝተቐበለ ከረጋግጽ እንተዘይከኣለ ይትግበር።
DCS ሓደራ ወይ ናይ ምብጻሕ ኩነት ን ቆልዓኻ ክስርት ወይ ከተግብር ኣይክእልን።
ውክልና
DCS ከምኡ ድማ ምስ DCS ዝሰርሑ ኩሎም ቤት ጽሕፈታት ኣኽባር ሕግን ቤት ጽሕፈታት ናይ ሕጊ ጠበቓታትን ንክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት ይውክሉ።
እዞም ቤት ጽሕፈታት እዚኦም ንዝኾነ ወገን ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ዝውክሉ ኣይኮኑን።
ናይ ምስማዕ ዕድል
ምዕራፍ 34.05 RCW ብዛዕባ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ኣብ ዝግበር ናይ ምስማዕ ዕድል ክልቲኦም ወገናት ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ክሳተፉ ይፈቅድ። ዝኾነ ወገን ነቲ ናይ ምስማዕ
ዕድል ብኣካል ወይ ብቴሌፎን ክሳተፎ ይኽእል። ናይ ምስማዕ ዕድላት ን ናይ ደገፍካ ድምር ይጸሉ። እንተደኣ ኣብ ናይ ምስማዕ ዕድል ዘይተሳቲፍካ፡ ሓደ ALJ ብዘይ ነዓኻ
ዝወሃብ ተወሳኺ ምልክታ ነቲ ብ DCS ወይ ካልእ ወገን ኣብ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ዝቐርብ ጠለብ ክፈቅድ ይኽእል። ኣብዚ ናይ ምስማዕ ዕድል ሕጋዊ ኣማኻሪ ክውክለካ
ክትደሊ ክትከውን ትኽእል።
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እገዳ
ናይ ዋሺንግተን ሕጊ እቲ ናን ኮስቲድያል ወላዲ እንተድኣ ናብ ቤት ማእሰረቲ ኣትዩ እሞ እንተውሓደ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማሕቡስ ወይ መጽንሒ ናቑጣ እንተጸኒሑ
ናይ ህጻን ሓገዝ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ እንተድኣዘይብሉን ናይ ህጻን ሓገዝ ብጊዚያዊነት ክንኪ ይፈቅድ እዩ፡፡ እዚ ከይዲ ምቁራጽ ይበሃል፡፡ ንስኻ ናን ኮስቶዱያል ወላዲ
ወይ DCS ንከይዲ ምቁራጽ ምሕታት ትኽአሉ፡፡ እቲ ምቁራጽ ኣብ ጉዳይካ እንተድኣሰሪሑ ናይቲ ምቁራጽ ደንብታትን ሕድሕድ ሰብ እንተድኣዘይተስማዕሚዑ ከይዲ
ምስማዕ ናይ ምሕታት መሰልን ዝገልጽ ምልክታ ካብ DCS ክበጽሓካ እዩ፡፡
ናይ ምእካብ ኣገልግሎታት
DCS ክፍትን ኢዩ ን:
1.

ምእካብ ናይ ሕጅን ግዚኡ-ዝሓለፈን(እንተደኣ ዝኾነ ኣሎ) ደገፍ
•

ኣብ ትሕቲ ውሱን ኩነታት፡ DCS ምስቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ካብቲ ኣብ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ዝተጠቕሰ ወርሓዊ እዋናዊ ደገፍ ድምር ዝትሕት ክኸፍል ዘፍቅደሉ
ግዝያዊ ስምምዕ ክኣቱ ይኽእል ኢዩ። እቶም ክፍሊታት DCS ነቶም ኩሎም እዋናውያንን ግዜ-ዘሕለፉን ደገፋት ንምምላስ ንኸኽእልዎ ድሕሪ ግዜ እንዳወሰኹ
ይኸዱ።

2.

ካብ ግዜ-ዘሕለፈ ደገፍ ወለድ ይእክብ። DCS ከምዚ ክገብር ዝኽእል እንተደኣ ንስኻ ድምር ናይ ዝድለብ ወለድ ዝገልጽ ደገፍ ትእዛዝ ወይ ናይ ክፍለ ሃገር ወይ ናይ
ቀቢላዊ ቤት-ፍርዲ ውሳኔ ምስዝህሉ ጥራይ ኢዩ።

3.

ናይ ቆልዓ ክንክን ወጻኢታት ይእክብ፡ እንተደኣ ኣብ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ተጠሊቡ።

4.

ናይ በዓልቲ-ቤት ደገፍ (ቀለብ ቆልዓ) ይእክብ እንተደኣ ብናይ ደገፍካ ትእዛዝ ተጠሊቡ። DCS ናይ በዓልቲ-ቤት ደገፍ ድምር ኣይሰርዕን።

5.

ናይ ሕክምናዊ ደገፍ ጠለባት የተግብር። DCS ዘይሓወየ ናይ ሕክምና ወጻኢታት (ከም ሕብረወጻኢታት፡ ዝጎድል ሕሳባት፡ ክፍሊታትን ዝኣመሰሉ) ክእክብ ይፍትን
ነቲ በዚ ትእዛዝ ዝሽፈን ቆልዓ በዞም ኣብ ትሕቲ ምዕራፋት 74.20 ከምኡ ድማ RCW 74.20A RCW ዘለዉ መኣረምታታት ብምጥቃም። WAC 388-14A-1020
ንዘይሓወየ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ይገልጽ። DCS ናይ ሃገራዊ ሕክምናዊ ደገፍ ምልክታ ከቕርብ ይኽእል እዚ ከኣ ንናይ ጥዕና ውሕስነት ጠለባት ንምትግባር ወይ
ናይ ጥረ ገንዘብ ውጽኢት ካብ ናይ ግዴታዊ ወላዲ ዝተመጣጠነ ብጽሒት ናይ ወጻኢታት ከይዛይድ ንከተግብር፡ እዚ ናብ 25 ሚእታዊት ናይ ወላዲ መሰረታዊ ናይ
ቆልዓ ደገፍ ግዴታ ዝተደረተ ኢዩ።

6.

ናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ደገፍ ነቶም ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ ምውደኦም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ቆልዑ ምትግባር። ክፍለ ሃገራዊ ወይ ቀቢላዊ ቤት-ፍርዲ
ጥራይ ኢዩ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ክእዝዝ ዝኽእል። DCS ከምዚ ዓይነት ደገፍ ክስርት ኣይክእልን።

ኣብዚ ክፋል ንዝተጠቕሱ ስጉምትታት ክወስድ ን DCS ምሕታት ኣየድልየካን ኢዩ። DCS ከምቲ ጉዳይካ ዝጠልቦ ይገብር። ይኹን’ምበር፡ DCS ደገፍካ ክእክብ ክሕግዞ
ዝኽእል ሓድሽ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን። እንተደኣ ረኺብካ፡ ን DCS ከተፍልጥ ኣለካ። ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣብ ኩሉ ምስ DCS ንእትገብሮ ምልእኣኻት
ኣጠቓልል።
1.
2.

ናትካ ስም፡ ኣድራሻ፡ ቁጽሪ ቴሌፎን፡ ከምኡ ድማ ቁጽሪ ጉዳይ።
ናይቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ስምን ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽርን(እንተደኣ ተፈሊጡ)።

ናይ DCS ኣገልግሎታት ደው ምባል
እተደኣ DCS ካብ ዝህቦ ሙሉእ ናይ ምእካብ ኣገልግሎታት ደው ከብል ደሊኻ፡ ብጽሑፍ ን DCS ክትሓትት ይግብኣካ። እንተደኣ ዘለካ ናይ ደገፍ ትእዛዝ እቲ ዘይሓደራዊ
ወላዲ ዝኸፍሎ ደገፍ ብመንገዲ WSSR ክኸውን ዝጠልብ ኮይኑ፡ DCS ዝህቦ ናይ ሙሉእ ምእካብ ኣገልግሎታት ደው የብል፡ ንናትካ ጉዳይ ናብ PSO ይቕይሮ፡ ነቲ
ዘይሓደራዊ ወላዲ ድማ የፍልጦ። እንተደኣ ናይ ደገፍ ትእዛዝካ ክፍሊት ብመንገዲ WSSR ዘይጠልብ ኮይኑ፡ DCS ንጉዳይካ ይዓጽዎ።
እንተደኣ ንስኻ ወይ ቆልዓኻ ምስቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ዳግም ዳግም ተጸንቢርኩም፡ DCS እዋናዊ ደገፍ ምእካብ ደው የብል። DCS ብዛዕባ ኣብ ዓይነት እትረኽቦ
ኣገልግሎት ዝመጽእ ዝኾነ ለውጢ የፍልጠካ።
ናይ ፈደራላዊ ኣታዊ ግብሪ ምላስ ምድልዳል፡ ምምሕዳራዊ ምድልዳል፡ ከምኡ ድማ ናይ ፓስፖርት ምኽላእ
DCS ንውሽጣዊ ኣታዊ ኣገልግሎት (IRS) ከፍልጥ ኢዩ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ግዚኡ-ዝሓለፈ ደገፍ ምስ ዝእወድ እንተደኣ ጉዳይካ ነዞም ዝስዕቡ ኩሎም ረቛሒታት
ዘማልእ እንተኾይኑ:
1.

DCS ነቲ ናይ ዘይሓደራዊ ወላዲ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ ዝፈልጦ ምስ ዝኸውን።

2.

እቲ ግዚኡ-ዘሕለፈ ናይ ደገፍ ዕዳ ኣብ ትሕቲ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ምስ ዝእወድ።

3.

እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ጠቕላላ ግዚኡ-ዘሕለፈ ናይ $500.00 ወይ ልዕሊኡ ናይ ደገፍ ዕዳ ምስ ዝእወድ። እንተደኣ DCS ነቲ ግዚኡ-ዘሕለፈ ዝእውዶ ደገፍ ክሽንኖ
ዘይከኣለ፡ DCS ነቲ ዕዳ ናብቲ ካብ DCS ንጉዳይካ ዝተቐበለሉ ዝተደለበ ድምር ክድርቶ ይኽእል።

እቲ IRS ግዚኡ-ዘሕለፈ ናይ ቆልዓ ደገፍ ዝእወዶ ንምኽፋል ናብ DCS ነቲ ናይ ዘይሓደራዊ ወላዲ ናይ ግብሪ መልሲ ይሰዶ።
እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ናይ ሓባር ግብሪ ምላሽ ፈይሉ፡ DCS ቅድሚ ነቲ ገንዘብ ናባኻ ምስዳዱ ነቲ ምላስ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ክሕዞ ይኽእል።
DCS ነቲ ናይ ግብሪ ምላሽ ነቲ ካልእ ሓባራዊ ፈያሊ ናይቲ ግብሪ ምላሽ ናቱ ብጽሒት ግብሪ ምላስ ንኽሓትት ንኽፈቅድ ክሕዞ ይኽእል።
ካልእ በቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ዝእወዱ ክፍሊታት እውን ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ንምኽፋል ክደላደል ይኽእል።
እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ እንተወሓደ $2፡500.00፡ ዝእወድ ኮይኑ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ፓስፖርት ክኽልኦ ይኽእል።
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ምምቕራሕ ክፍሊት
ናይ ደገፍ ክፍሊታት ኣብ ምምቕራሕ ጥቡቓት ናይ ፈደራላውን ክፍለ ሃገራውን መምርሒታት ኣለዉ። DCS ነቲ ዕለት ናይ ክፍሊት ቅብሊት ናይ ደገፍ ገንዘብ ከመይ ጌሩ
ከምዘዘውትሮ ኣብ ምውሳን ይጥቀመሉ። ዋላ ሓደ ካብ ወገናት ናይ ደገፍ ትእዛዝ እቲ ክፍሊት ዝሽፍኖ ግዜ ክመርጽ ኣይክእልን።
1.

DCS ነፍስ-ወከፍ ወርሒ ዝቕበሎ ገንዘብ ክጥቀመሉ እዩ፡ ብዘይካ ናይ ግብሪ ምላስ ክፍሊታት ካብ IRS፡ መጀመርያ ናብ እዋናዊ ደገፍ ናይታ ወርሒ እቲኣ። ናይ IRS
ክፍሊታት ንግዜኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ቆልዓ ጥራይ ይጥቀመሉ።

2.

DCS ዓመታዊ ምናልባት ናይ $35 ተኸፋሊ ክፍሊት ከትርፍ ይኽእል፡ እንተደኣ ንስኻ ከም በዓል ሓደራ ናይ ትሕቲ-ዕድመ ቆልዑ TANF፡ ቀቢላዊ TANF፡ ወይ
AFDC ገንዘብ ፈጺምካ ተቐቢልካ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ። DCS ነዚ ክፍሊት ይእክቦ ድሕሪ ናይ $550 ኣብ ነፍስ-ወከፍ ዓመት ኣብ መንጎ ጥቅምቲ 1ን መስከረም
30ን ኣብ ዘሎ ጉዳይ ከም ደገፍ ንዓኻ ዝኽፈል ክፍሊት።

3.

እንተደኣ DCS ካብቲ እዋናዊ ደገፍ ድምር ንላዕሊ ተቐቢሉ፡ DCS ነዚ ተወሳኺ ክፍሊታት ገንዘብ ንግዜኡ-ዝሓለፈ ደገፍ ክጥቅመሉ ኢዩ።

4.

እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ብልዕሊ ሓደ ስድራ እዋናዊ ደገፍ ዝእወድ ኮይኑ፡ DCS ቅድሚ ንግዜኡ-ዝሓለፈ ደገፍ ገንዘብ ምጥቃሙ ንኹሉ እዋናዊ ናይ ደገፍ
ግዴታታት ገንዘብ ይጥቀም።. ንስኻ ይኹን እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ DCS ከመይ ጌሩ ገንዘብ ከማቓርሕ ከምዘለዎ ከተነጽሩ ኣይትኽእሉን።
•

ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕጋገ ሓደ ፍሉይነት ኣለዎ። እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ኣብ ምምቕራሕ ክፍሊት ናይ PSOጉዳያት ከነጽር ይኽእል። PSO ነዞም ከምዚ
ዝኣመሰሉ ማለት DCS ናይ መዝገብ ምዕቃብን ክፍሊት ምምቕራሕን ዘቕርበሎም ግና ናይ ደገፍ ትእዛዝ ዘየተግብረሎም ጉዳያት የመልክት።

DCS እዋናዊ ደገፍ ክፍሊት ናባኻ ክሰድድ ኢዩ. እንተደኣ ንስኻ ብቐጥታ ንኽውህለል ተሰማሚዕካ፡ DCS ንክፍሊታት ብቐጥታ ናብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ብመንገዲ
ኤለክትሮኒካዊ ገንዝብ ምትሕልላፍ (EFT) ከእትዎ ኢዩ።
ምልክታ:

እንተደኣ ንስኻ ንቀጥታዊ ምውህላል ዘየፍቀድካ፡ DCS ብቕጽበት ናይ ዝተኸዘነ-ዋጋ ቪዛ ደቢት ካርድ ብቡስጣ ይልእከልካ፡ እዚ ናይ DCS ደቢት ካርድ
ይበሃል። እንተደኣ ንስኻ ናይ DCS ደቢት ካርድ ኣለካ፡ DCS ዑቋራት ነቲ ናይ ቆልዓ ደገፍ ኣብ ክንዲ ናብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ናብ ካርድኻ የእትዎ። ኣብ
መብዛሕትኡ ጉዳያት፡ ናይ ቆልዓ ደገፍ ክፍሊታት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ናይ ንግዲ መዓልታት ማለት ድሕሪ DCS ናብ ጉዳይካ ምምልካቱ ኣብ ናይ ባንክ
ሕሳብካ ወይ ወይ ኣብ DCS ደቢት ካርድኻ ይህሉ። ንስኻ ነቲ ናይ DCS ደቢት ካርድ ኣብ ዝኾነ VISA ቅቡል ዝኾነሉ ቦታታትን ኣብ ኣውቶመይትድ ቴለር
ማሺናትን ክትጥቀመሉ ትኽእል። ብዛዕባ ኤለክትሮኒካዊ ክፍሊታት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል፡ ወይ ከኣ ክፍሊታት ንምቕባል ብዛዕባ ዘለካ ዘለካ
ካልእ ኣማራጺታት ርኸብ፡ ብምድዋል ናብ 800-468-7422 ወይ ኣብ-መስመር ኣብ www.dshs.wa.gov/dcs ርአ፡፡

ግዚኦም-ዝሓለፈ ናይ ደገፍ ክፍሊታት ምንላባት ናባኻ ክመጹ ይኽእሉ ወይ ኣይክእሉን።
1.

እንተደኣ ንስኻን ቆልዑትካን መንግስታዊ ሓገዝ ተቐቢልኩም ዘይትፈልጡ ኴንኩም፡ DCS ነቲ ገንዘብ ይሰደልካ።.

2.

እንተደኣ ንስኻ መንግስታዊ ሓገዝ ተቐቢልካ ኔርካ ከምኡ ድማ ናብ ዝኾነ ሕጋዊ ስልጣን ዝተወዝዐ ዕዳ ምስ ዘይህሉ፡ DCS ነቲ ገንዘብ ይሰደልካ።

3.

እንተደኣ ንስኻ ቀደም መንግስታዊ ሓገዝ ተቐቢልካ ኔርካ፡ DCS ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ዘማቓርሕ ድሕሪ ንስኻ መንግስታዊ ሓገዝ ምቕባል ደው ምባልካ ብኸምዚ
ዝስዕብ ኢዩ:
ሀ.

ቀዳማይ፡ ንዝኾነ ንስኻ ትእውዶ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ናብታ ክፍለ ሃገር ፈጺሙ ዘይተወዝዐ።

ለ.

ካልኣይ፡ ንዝኾነ ንስኻ ትእውዶ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ድሕሪ ጥቅምቲ 1፡ 1997፡ ከምኡ ድማ ቅድሚ ጥቅምቲ 1፡ 2008፡ ብዝተኻየ ተውዚዕ ንግዚኡ ናብታ ክፍለ
ሃገር ዝተወዝዐ ከምኡ ድማ ክፋል ናይቲ ኣብ ታሕቲ ኣብ መ ዝተጠቕሰ ንሓዋሩ ዝተወዝዐ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ዘይኮነ።.

ሐ. ሳልሳይ፡ ንዝኾነ ንስኻ ትእውዶ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ነቲ ቆልዓ (ቆልዑት) ሕክምናዊ ደገፍ።
መ. ራብዓይ፡ ንዝኾነ ንስኻ ትእውዶ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ቅድሚ ጥቅምቲ 1፡ 1997 ብ ናይ መንግስታዊ ሓገዝ ብዝተኻየ ተውዚዕ ናብታ ክፍለ ሃገር ንሓዋሩ
ዝተወዝዐ፡ ወይ ድማ ብድሕሪ እዚ መዓልቲ’ዚ ተወዚዑ ምኽንያቱ ኣብታ ወርሒ እቲኣ ናይ መንግስታዊ ሓገዝ ህያብ ስለዝተኸፍለካ።

4.

ሰ.

ሓምሻይ፡ ንዝኾነ ናብታ ክፍለ ሃገር ዝተወዝዐ ግዚኡ-ዘሕለፈ ናይ ቆልዑት ሕክምናዊ ደገፍ።

ረ.

ካብ IRS ንቕበሎ ክፍሊታት ቅድሚ ናብ ዝኾነ ንስኻ ትእውዶ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ምምቕራሑ ናብ ክፍለ ሃገር ዝተወዝዐ ንግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ከምኡ ድማ
ንግዚኡ-ዘሕለፈ ሕክምናዊ ደገፍን ኢዩ ዝማቓራሕ።

እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ብልዕሊ ሓደ ስድራ ናይ ግዚኡ-ዘሕለፈ ደገፍ ይእወድ ኮይኑ፡ DCS ነቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ብተመጣጣኒ ኣብ መንጎ እቶም ስድራታት
የማቓርሕ።
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ምሕዋይ ክፍሊት
ብመሰረት ሕጊ RCW 26.23.035(3)ን 74.20A.270ን፣ DCS ናይ ምሕዋይ ክፍሊታት ካባኻ ሕልፊ ክፍሊታትን ናባኻ ብስሕተት ተላኢኾም ዝነበሩ ክፍሊታትን እዮም፡፡
1. ዋላ’ዃ DCS በዞም ዝስዕቡ ኩነታት ክፍሊት ተሰደደልካ ክትምልሶም ይግባዕ፥
ሀ. DCS ብጌጋ ነቲ ገንዘብ ሰዲዱልካ።
ለ. DCS እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ክኸፍሎ ካብ ዚግብዖ ገንዘብ መጠን ንላዕሊ ሰዲዱልካ፣ እዚ ገንዘብ ካብ ልክእ ንላዕሊ ክፍሊት ተባሂሉ ብተወሳኺ ይፍለጥ።
2. ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታት (PSO) ጉዳይ DCS ሕልፊ ክፍሊትን ብመጀመርታ ናባካ ብጌጋ ዚተሰደዱ ክፍሊታትን ብቐጻሊ ካብ ትረኽቦ ክፍሊት ብምንካይ እቲ ብጌጋ
ዚተከፍለ ገንዘብ ከምዚምለሰሉ ይገብር። RCW 26.23.035(3) ነዚ ስጉምቲ ብዘይ ገለ ሓበሬታ ንዓኻ ንኽውሰድ ይፈቕድ’ዩ።
ሀ. DCS በኣውቶማቲክ መገዲ ካብ ንቀጻሊ ዝከፈሉ ክፍሊታት 10 ብሚኢቲ ይንክይ።
ለ. DCS ካብ መጻኢ ዝተወዝዐ ክፍሊት ደገፍ 100 ምኢታያዊት ይንክይ።
3. DCS ብመሰረት ሕጊ RCW 74.20A.270 ነቶም ሕልፊ ክፍሊታትን ብጌጋን ዝተሰዱን ገንዘባት ንክምለሱሉ ንምግባር ካልኦት ስጉምትታት ክወስድ ይክእል። እዚ
ዋላውን ካብ DCS ናይ ደገፍ ክፍሊት ምቕባል ተቛረጽካ ተፈጻሚ ይከውን። DCS ነዞም ስጉምትታት ተመሪጹ፣ ቅድሚ ነዞም ስጉምትታት እዚኦም ምውሳዱ ምልክታ
ይሰደልካ። እንተደኣ በዞም ስጉምትታት ዘይምስምምዓካ ዘይገለጽካ፣ DCS ነዞም ዝስዕቡ ክገብር ይክእል፡
ሀ. ንኣስራሒካ ወይ ናትካ ንብረት ዝሓዘ ካልዕ ሰብ ወይ ትካል ትዕዛዝ ትሕጃ ናይደገፍ ብግዲ ንከንክየልካ ትዕዛዝ ይሰድድ። እዚ ትዕዛዝ/ ምልክታ ካብ ኣታዊካ፣
ክፍሊትካን ንብረትካን ነቲ ብጌጋን / ወይ ካብ ልክእ ንላዕሊ ንዝተኸፍለካ ገንዝብ ነኪዪ ኣስራሒካ ወይ ናትካ ንብረት ዝሓዘ ካልዕ ሰብ ወይ ትካል ንክኸፍል
ጠለብ ይገብር።
ለ. ኣብ ዋኒንካን ገዛካን ይግባኣኒ ሕቶ የቕርብ።
ሐ. ብመሰረት ሕጊ Chapters 26.09, 26.18, 26.23, and 74.20 RCW ንዘለዉ ምሕዋይ ክሳራ ገንዘብ ተፈጻሚ ይገብር።
ቀቢላዊ ሓበሬታ
DCSን እቲ ቀቢላን ከምዚ ንምግባር ስምምዕ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ፡ ኣብዚ ኦርኒክ ዝተዘርዘሩ ናይ DCS ምትግባርን ናይ ምእካብን ኣገባባት ምስ ቀቢላታት፡ ቀቢላዊዝውነኑ ንግድታት፡ ወይ ኣብ ሕዛእቲ ዝርከቡ ብህንዳውያን-ዝውነኑ ንግድታት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣይምልከትን ኢዩ።. እንተደኣ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ሰራሕተኛ ናይ
ህንዳዊ ቀቢላ፡ ቀቢላዊ-ዝውነን ንግዲ፡ ወይ ኣብ ሕዛእቲ ዝርከቡ ብህንዳውያን-ዝውነን ንግዲ ምስ ዝኸውን DCS ይኽእል:
1. ነቲ ቀቢላ ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ከተግብር ክሓትት። DCS ነዚ ይገብር እንተደኣ ዋሺንግተን ክፍለ ሃገርን እቲ ቀቢላን ከምዚ ክገብሩ መስርሕ ምስ ዝህልዎም።.
2. ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ንምስራት ወይ ንምትግባር ኣብ ቀቢላዊ ቤት-ፍርዲ ሕጋዊ መስርሕ ክፍይል። እንተደኣ DCS ኣብ ቀቢላዊ ቤት-ፍርዲ ሕጋዊ ስጉምቲ ፈይሉ፡ DCS
ኣብ መንጎ ዋሺንግተን ክፍለ ሃገርን እቶም ህንዳውያን ቀቢላታትን ዘሎ ስምምዓት ዝተነድፈ ኣገባባት ክጥቀም ይኽእል ወይ ህሉው ናይ ቀቢላዊ ቤት-ፍርዲ ኣገባባት
ክጥቀም ይኽእል።
DCS ንጉዳይካ ናብ ሓደ ቀቢላዊ ናይ ምትግባር ኣሃዱ ክውዝዖ ይኽእል እንተደኣ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ንጉዳይካ ዝምልከት ምስ ዝኸውን።
1. ዝኾነ ወገን ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ወይ ከኣ ቆልዑትካ ኣባላት ናይ ህንዳዊ ቀቢላ ምስ ዝኾኑ።
2.

እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ህንዳዊ ቀቢላ፡ ቀቢላዊ-ዝውነን ንግዲ፡ ወይ ኣብ ሕዛእቲ ወይ ዋኒናዊ ሕብረት መሬት ዝርከቡ ብህንዳውያን-ዝውነን ንግዲ
ምስ ዝኸውን።

3.

ዝኾነ ወገን ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ብናይ ተራድኣዊ ደገፍ ቆልዓ መስርሕ ወይ ስምምዕ ዝተሸፈነ ምስ ዝኸውን።

4.

ዝኾነ ወገን ናይ ደገፍካ ትእዛዝ ካብ ቀቢላዊ TANF ወይ ቀቢላዊ ናይ ቆልዓ ደገፍ መደብ ኣገልግሎታት ይረክብ ምስ ዝኸውን።

5.

ጉዳይካ ካልእ ቀቢላዊ ዛዕባታት ዘእተወ ምስ ዝኸውን።

ንናይ ቆልዓ ደገፍ ዝጸልዉ ሕግታትን ፖሊሲታትን
እዞም ዝስዕቡ ምዕራፋት ናይ ዝተኸለሰ ሕጊ ናይ ዋሺንግተን (RCW) ከምኡ ድማ ናይ ዋሺንግተን ምምሕዳራዊ ኮድ (WAC) ነቶም DCS ዘቕርቦም ኣገልግሎታት ይገዝኡ።
ምዕራፍ 26.09 RCW ምዕራፍ 388-14A WAC
ምዕራፍ 26.18 RCW
ምዕራፍ 26.21A RCW
ምዕራፍ 26.23 RCW
ምዕራፍ 74.20 RCW
ምዕራፍ 74.20A RCW
እዚ ሕጊ ናይ ደረታት ኣብ ናይ ደገፍ ቆልዓ ዕዳ ክዝውተር ይከኣል ኢዩ። እንተደኣ ተዘውቲሩ፡ እቲ ዘይሓደራዊ ወላዲ ነዚ ሕጊ ናይ ደረታት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኩሉ ወይ
ክፋል ናይ ደገፍ ዕዳ ከምዘይእወድ ከም መከላኸሊ ክጥቀመሉ ይኽእል።
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ጻውዒታት ቴሌፎን
ደውል ናብ "KIDS" ቅጽበታዊ ስርዓት ቴሌፎን ኣብ 800-442-5437ብዛዕባ ጉዳይካ ሓበሬታ ንምርካብ። ብኽብረትካ ከም ዝተኻእለ ብዝሒ መጠን ነዚ ስርዓት እዚ
ተጠቐም። እንተደኣ እቲ ስርዓት ናይ "KIDS" ክሕዞ ዘይክእል ነገር ኣለካ፡ ነቲ ጉዳይካ ሒዙ ናብ ዘሎ ናይ DCS ቤት-ጽሕፈት ደውል። ዘክር፡ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት ካብ
ካልእ ናይ ምእካብ ስራሕ ኣብ ጉዳይካ ግዜ ከምዝወስድ። ነቲ ናይ ጻውዒት ቁጽሪ ምንካይ DCS ብዝበለጸ ንኸገልግለካ የፍቅደሉ።.
እንተደኣ ንDCS ናይ ግድን ክትረኽቦም ኣለካ፡ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ቁጽሪ ቴሌፎናት ተጠቐም። ብኽብረትካ ነቲ ናይ ነጻ-መደወሊ ቁጽሪ ቴሌፎናት ንናይ
ነዊሕ ርሕቀት ጻውዒት ጥራይ ተጠቐመሉ። TTY/TDD ኣገልግሎታት ንናይ ምዝራብ ወይ ምስማዕ ድኽመት ንዘለዎም ቁሩብ ኣሎ።
ስያትል:
ታኮማ:
ኤቨረት:
ስፖኬይን:
ኬነዊክ:

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

ቫንኩቨር:
ዌናቺ:
ያኪማ:
ኦሊምፕያ:

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

ብዛዕባ ኤለክትሮኒካዊ ክፍሊታት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ደውል 800-468-7422 ወይ ብጻሕ ናብ ናይ DCS ዌብሳይት ኣብ www.dshs.wa.gov/dcs. ንናይ ጉዳይካ ክፍሊት
ታሪኽ ንምርኣይ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ ኣብ-መስመር ብ https://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/..

ዋላ ሓደ ሰብ ብምኽንያት ዓሌት፡ ሕብሪ፡ መበቆል ሃገር፡ እምነት፡ ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ ወይ ስንክልና፡ ኣብ ስራሕ፡ ኣገልግሎታት፡ ወይ ዝኾነ መዳይ ናይዚ መደብ’ዚ
ንጥፈታት ኣድልዎ ክበጽሖ ኣይግብኦን። እዚ ቅጥዒ’ዚ ምስ ዝጥለብ ብ ካልእ ቅርጽታት ክርከብ ይከኣል።
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