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

Інформація про послуги по забезпеченню виплат допомоги сім'ям, які не 
мають державної підтримки 

Nonassistance Support Enforcement Information 
(Розділи 26.18, 26.23, 34.05 та 74.20A RCW) 

Зберігайте цю форму; вона містить важливу інформацію про вашу справу про допомогу дітям.  
Сторони у вашому розпорядженні про допомогу дітям 
Двома сторонами у вашому розпорядженні про допомогу дітям є неопікуючий із батьків та опікуючий із батьків або особа, яка 
здійснює фізичну опіку над дітьми. Неопікуючий із батьків – це особа, яка повинна сплачувати допомогу на утримання дітей. 
Опікуючий із батьків або особа, яка здійснює фізичну опіку над дітьми – це особа, з якою звичайно діти живуть разом.  Від  
опікуючого та неопікуючого батьків може вимагатися надання медичного страхування та/або медичних витрат на дітей. 

• Медична допомога включає пропорційні частки суми, що не сплачується (uninsured ) згідно плана медичного 
страхування з усієї суми витрат на медичну допомогу, та частку первинного (premium) внеску (готівкою)  для сплати 
витрат на медичну допомогу, якщо це зазначено у вашому розпорядженні, а медичне страхування на дітей не 
забезпечується. 

Відділ допомоги дітям (DCS) 
Відділ допомоги дітям (DCS) має відділення, що розташовані в різних районах штату.  Відділ DCS веде справи та забезпечує 
виконання обов’язків щодо сплати допомоги дітям. Для того, щоб відділ DCS забезпечив виконання вашого розпорядження про 
сплату допомоги дітям, одна із сторін розпорядження повинна подати письмовий запит на послуги з забезпечення виконання 
рішення суду про допомогу дітям.    

Якщо відповідно до розпорядження, виплати повинні здійснюватись через Реєстр виплат допомоги штату Вашингтон 
(Washington State Support Registry) (дивіться наступний розділ), але відділ DCS не отримав запиту на послуги, то відділ DCS 
оформить справу тільки на облік виплат (PSO).  По справах PSO відділ DCS надає лише послуги з обробки та обліку отриманих 
виплат. 

Реєстр виплат допомоги штату Вашингтон 
Реєстр виплат допомоги штату Вашингтон (WSSR) є частиною відділу DCS, у якій реєструють та розподіляють отримані 
аліменти на дітей. Відділ DCS занесе ваше розпорядження про допомогу дітям у реєстр WSSR за наявністю будь-якої з 
наступних умов: 

1. Одна зі сторін у вашому розпорядженні про допомогу дітям звернеться до відділу DCS з заявою на послуги з забезпечення 
виконання рішення суду про допомогу дітям. 

2. Відповідно до розпорядження, неопікуючий із батьків повинен сплачувати аліменти через WSSR. 

Що вам треба робити 
З моменту, як ви надіслали запит до відділу DCS про виконання розпорядження про допомогу, ви повинні: 
1. Направляти відділові DCS всі виплати аліментів, що ви отримали безпосередньо від неопікуючого із батьків. Відділ DCS 

повинен вести облік всіх виплат, щоб працювати з вашою справою. Якщо ви отримали виплати аліментів до того, як 
надіслали запит до відділу DCS про виконання розпорядження, то ви повинні подати заяву відділу DCS із переліком цих 
виплат. Коли ви надсилаєте відділу DCS виплати аліментів, що ви отримали безпосередньо від неопікуючого із батьків, 
DCS переводить цю суму до вашої дебетної карти DCS або надсилає гроші на ваш рахунок для депозиту. 

2. Повідомити відділ DCS, якщо ви змінили адресу або номер телефону. Відділ DCS потребує цю інформацію для зв'язку з 
вами стосовно вашої справи. Відділ DCS може надсилати вам повідомлення звичайною поштою. 

3.    Негайно повідомити відділ DCS, якщо ви воз'єднаєтесь з неопікуючим з батьків, або діти більше не живуть разом із вами. 
Ви мусите надавати DCS додаткову інформацію, якщо вас про це запитають. 

4.    Повідомити відділ DCS, якщо ви найняли адвоката або приватну агенцію для отримання ваших аліментів. Ви повинні 
надати відділу DCS ім'я, прізвище та адресу адвоката або приватної агенції. Ви повинні повідомити відділ DCS, над чим 
буде працювати адвокат або приватна агенція. 
а.     Ймовірно, відділ DCS  не зможе отримати ваші аліменти, якщо адвокат або приватна агенція намагається одержати ці 

виплати. 
b.     Якщо ви наймете адвоката для внесення змін у ваше розпорядження про допомогу, то ви або ваш адвокат повинні 

надати повідомлення неопікуючому із батьків і відділу DCS. 
5.    Надати DCS або допомогти DCS отримати копії усіх розпоряджень про допомогу за вашою справою. 
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Вимоги до осіб, які отримують послуги по забезпеченню виплат  сім’ям, що не мають державної підтримки 
Якщо ви не маєте права опіки над дітьми, для яких ви звернулись по послуги зі забезпечення виконання розпорядження, то вам 
слід заявити, що ви не перешкоджаєте зв’язкам дітей із опікуючим із батьків.   
Відділ DCS утримує платню в розмірі $35 за кожний федеральний фінансовий рік, в якому відділ DCS надсилає вам виплати на 
допомогу в розмірі $550, якщо ви ніколи не отримували ні на кого з дітей пільг за програмами Тимчасова допомога 
нужденним сім’ям (TANF), TANF для племен индіанців, або Допомога сім’ям із дітьми (AFDC).  Фінансовий рік починається 1-го 

жовтня і закінчується 30-го вересня кожного року.  Відділ DCS збирає ці гроші від вас шляхом утримання суми $35 із виплат на 
допомогу дітям, після того, як  DCS надсилає вам перші $550.  Якщо ви отримуєте гроші від декількох осіб, згідно 
розпорядженням, виданим за розглядом більше, ніж одної справи, оскільки  ваші діти мають різних батьків або різні матерів, то 
ви можете бути змушені сплачувати більше, ніж одну щорічну платню.  Якщо ви отримували гроші за програмами TANF, TANF 
племені або AFDC із іншого штату, ви повинні надіслати до відділу DCS доказ, наприклад, заяву під присягою із агенції 
соціальної допомоги іншого штату або засвідчену копію ваших записів про отриману допомогу.  Відділ DCS буде утримувати цю 
платню до того часу, поки не одержить доказ. . Якщо виплати в сумі $35 є для вашої родини проблематичними, запитайте у 
відділі DCS про скликання Узгоджувальної комісії для продовження періоду виплат, 

Послуги з забезпечення виконання допомоги 

Якщо у вас є розпорядження про допомогу, в якому встановлено розмір виплат, то відділ DCS намагатиметься отримати цю 
суму.  Зазвичай відділ DCS не здійснює розрахунки і отримання процентів, нарахованих на суму аліментів згідно вашої справи. 
В деяких випадках, перед тим, як починати виконавчі заходи у зв'язку з розпорядженням про допомогу дітям, відділ DCS 
повинен надіслати повідомлення обом сторонам розпорядження. 

Якщо у вас немає розпорядження про допомогу дітям або у вашому розпорядженні не встановлена сума виплат як на допомогу 
дитині, так і на медичні витрати, то відділ DCS направить повідомлення обом сторонам розпорядження.   

1.  У цьому повідомленні відділ DCS визначить такі суми виплат на допомогу дітям та медичне страхування дітей, якщо це 
необхідно. Відділ DCS буде нараховувати суми аліментів дитині на підставі сум загальних доходів обох сторін та кількості 
дітей.  

2.  У вашому розпорядженні повинно бути зазначеною вимога щодо обов’язку кожного з батьків надати медичне страхування 
дітям, якщо це страхування забезпечує роботодавець будь-кого з батьків або професійна спілка, сума грошей такого 
медичного страхування не повинна бути більше, ніж 25 % від усієї суми аліментів, яку повинен сплачувати цей із батьків.   

3.   Розпорядження повинно містити обов’язки щодо платіжу первинного внеску за медичну допомогу в страховому плані 
(premium) , що сплачує батько (мати) або штат, якщо цей батько (мати) не забезпечує медичного страхування для дітей.  

Якщо у вашому розпорядженні не зазначена певна сума допомоги дітям, але надається формула для її визначення, то відділ 
DCS надішле Повідомлення про суму допомоги до сплати до обох сторін у вашій справі. 
1. В цьому повідомленні відділ DCS встановить певну суму допомоги дітям. Кожна зі сторін у вашому розпорядженні може 

просити проведення слухань, щоб оскаржити ту суму аліментів, яку встановив відділ DCS. 
2. Відділ DCS може намагатись узгодити суму аліментів із обома сторонами вашого розпорядження. 
Коли суму допомоги встановлено, і якщо відділу DCS відомий роботодавець неопікуючого з батьків, DCS надішле 
роботодавцеві повідомлення під назвою Розпорядження про утримання доходу для виплати допомоги. Це 
розпорядження вимагає від роботодавця утримувати аліменти з доходу або заробітків неопікуючого з батьків. Якщо відділ DCS 
не знає роботодавця неопікуючого з батьків, DCS буде намагатись знайти джерело заробітків або доходу, і докладе зусиль, 
щоб отримати ваші аліменти. 
Якщо ваше розпорядження містить положення відносно допомоги для сплати витрат на медичні послуги для дітей, то відділ 
DCS забезпечить виконання цих вимог, Дії, що будуть вчинені співробітниками відділу, залежать від положень, зазначених у 
вашому судовому розпорядженні.  
 1.    Якщо, згідно вашого розпорядження, неопікуючий із батьків повинен надати медичне страхування вашим дітям, 

сплачувати пропорційну частку витрат на медичні послуги, які не охоплені в страховому плані, сумісну платню, 
відрахування або додаткові виплати готівкою, якщо батько, який не має права опіки, не може забезпечити медичне 
страхування, то відділ DCS буде намагатися забезпечити виконання всіх цих вимог стосовно виплат на медичну допомогу.  

2. Якщо згідно вашого розпорядження неопікуючий із батьків не повинен надавати медичне страхування вашим дітям, то 
відділ DCS може намагатися подати клопотання про внесення змін до вашого розпорядження про допомогу дітям. 

3.    Якщо, згідно вашого розпорядження, ви повинні надати медичне страхування та/або сплачувати незастраховані медичні 
витрати, доплати, відрахування та первинні внески згідно плану страхування, який наданий другим із батьків, то відділ DCS 
намагатиметься забезпечити виконання цих вимог, якщо неопікуючий з батьків звернеться за послугами зі забезпечення 
виконання розпорядження. 

Якщо у вас є медичне страхування на дітей, то ви повинні надати у відділ DCS  доказ наявності такого плану. Вы можете 
заповнити надану вам форму Інформація щодо медичного страхування опікуючого з батьків  (Custodial Parent Health 
Insurance Information) та повернути заповнену форму до відділу DCS в якості доказу наявності страхування. 
Якщо у вас є медичне страхування на дітей, і ви не бажаєте, щоб відділ DCS забезпечував виконання вимоги з виплати коштів 
на медичну допомогу дітям, то ви повинні повідомити про це відділ DCS у письмовій формі і надати доказ на підтвердження 
існуючого страхування. 
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Якщо батько та мати ніколи не були в шлюбі, та: 

1. Один з них або обоє не підписали Визнання батьківства, то суд штату або племені повинен встановити законного 
батька. Відділ DCS направить вашу справу до прокурора, в суд племені або офіс Генерального прокурору для відкриття 
юридичної справи. 

2. Вони обидва підписали та зареєстрували Визнання батьківства, відділ DCS може видати розпорядження без відкриття 
судової справи. 

Якщо інша сторона вашого розпорядження подала заяву до відділу DCS, то відділ DCS може забезпечити виконавчі послуги в 
повному обсязі, навіть якщо ви цього не бажаєте. 

Якщо жодна зі сторін не живе в штаті Вашингтон, то відділ DCS надаватиме послуги з забезпечення виконання  розпорядження 
про допомогу, якщо обидва пункти з наступних є вірними. 

1. Жодна сторона вашого розпорядження не отримує з іншого штату послуги з виконання розпорядження про аліменти. 
2. Неопікуючий з батьків має зв'язки зіштатом Вашингтон. Зв'язки включають отримання заробітньої платні від роботодавців, 

які мають компанії в штаті Вашингтон, володіння власністю в штаті Вашингтон, і т.ін. Неопікуючий з батьків повинен мати 
достатні зв'язки зі штатом Вашингтон, щоб у відділа DCS була можливість отримати аліменти. 

Якщо неопікуючий із батьків мешкає в іншому штаті та не має зв'язків із штатом Вашингтон, а ви живете в  штаті Вашингтон, 
відділ DCS може вчинити будь-що з наступного. 

1. Намагатись встановити підвідомчість справи та отримати аліменти відповідно до закону штату Вашингтон. 
2. Звернутись до штату, де мешкає неопікуючий із батьків, щоб вони отримали аліменти. Інший штат буде діяти згідно своїх 

законів. 

Відділ DCS домовитиметься з неопікуючим з батьків про щомісячні сплати заборгованої допомоги дітям. При визначенні цих 
сплат DCS виходить з вимог до допомоги, визначених у вашому розпорядженні про допомогу, та повної суми простроченої 
допомоги, заборгованої по вашій справі. 

Якщо у вашому розпорядженні про допомогу дозволяється, щоб відділ DCS направив Розпорядження про утримання 
доходу для виплати допомоги, DCS надішле цей документ роботодавцеві неопікуючого із батьків (якщо він відомий). 

Якщо у вашому розпорядженні про допомогу не дозволяється, щоб відділ DCS направив Розпорядження про утримання 
доходу для виплати допомоги, відділ DCS надішле  Повідомлення про заборгованості з виплати допомоги та 
вимогу сплатити неопікуючому із батьків. В Повідомленні про заборгованості з виплати допомоги та вимозі 
сплатити указана сума виплат і надається повноваження відділу DCS надіслати  Розпорядження про утримання доходу 
для виплати допомоги. 

1. Якщо згідно рішення суду ви є отримувачем аліментів, відділ DCS надішле вам копію повідомлення, де зазначена сума 
допомоги на дітей. Якщо ви отримали копію, і не погодились із сумами, зазначеними в повідомленні, ви можете просити 
проведення слухань. 

2. Неопікуючий із батьків може просити провести засідання Узгоджувальної комісії (неофіційне слухання), щоб обговорити 
умови повідомлення, в яких зазначено суму аліментів. Ви можете прийняти участь у засіданні Узгоджувальної комісії. 

3. Якщо ви надали запит на проведення слухань, і неопікуючий із батьків просить провести засідання Узгоджувальної комісії, 
то ви можете вирішувати, що буде проводитись: слухання чи  засідання Узгоджувальної комісії. 

У всіх процедурах для встановлення, виконання або внесення змін у розпорядження про допомогу, відділ DCS може надсилати 
сторонам  у розпорядженні  письмові повідомлення звичайною поштою. Відділ DCS може надсилати ці повідомлення на 
останню відому адресу сторін. Якщо відділ DCS надсилає вам повідомлення, це може бути останнє розпорядження про 
допомогу без подальших повідомлень на вашу адресу. Суд або суддя з адміністративних питань (ALJ) може задовольнити 
прохання одієї з сторін про внесення змін у розпорядження за відсутності іншої сторони, якщо ця сторона не з'явиться на 
розгляд внесення змін. Це стосується навіть тих випадків, коли відділ DCS не може довести, що сторона, яка не з'явилась, 
фактично отримала повідомлення про слухання, надіслане звичайною поштою на останню відому адресу сторони. 

Відділ DCS не може встановити право опіки або ввести в дію встановлене право опіки над вашими дітьми, чи права 
відвідування для ваших дітей. 
Представництво 
Відділ DCS, а також всі офіси Генеральної прокуратури і всі відділи прокуратури, що співпрацюють із DCS, є представниками 
Департаменту соціального забезпечення та охорони здоров’я.  Ці офіси не  представляють будь-яку зі сторін у вашому 
розпорядженні про допомогу дітям. 
Слухання 

Розділ RCW 34.05 дозволяє обом сторонам розпорядження про допомогу брати участь у слуханнях, що відбуваються з приводу 
вашого розпорядження.  Кожна зі сторін може бути особисто  присутньою або брати участь у слуханнях шляхом телефонного 
зв’язку. Слухання впливають на розмір ваших виплат. Якщо ви не берете участь у слуханнях, то ALJ може задовольнити запит 
щодо вашого розпорядження про допомогу, зроблений відділом DCS або іншою стороною, без надсилання вам подальшого 
повідомлення.  Ви можете висловити бажання, щоб ваші інтереси під час слухань представляв адвокат. 
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Зниження суми виплат 
Згідно з законодавством штату Вашингтон сума виплат на утримання дітей може тимчасово зменшуватися, якщо 
батько або мати, який (яка) мешкає окремо від дітей, відбуває або засуджений(-на) до покарання строком від 
шести місяців у в’язниці, колонії або в корекційному заклад та не має змоги виплачувати всю суму на утримання 
дітей. Це називається «зниження суми виплат». Прохання про зменшення суми до сплати можете подати ви, мати 
або батько, який (яка) мешкає окремо від дітей, або відділ DCS. Якщо сума до сплати за вашою справою може 
бути зменшена, ви отримаєте повідомлення від відділу DCS з поясненнями умов зменшення суми до сплати та з 
переліком прав кожної особи щодо скликання слухань у разі незгоди. 
Послуги отримання аліментів 
Відділ DCS буде намагатись: 
1. Отримувати поточні та заборговані ( якщо є) виплати допомоги. 

• За наявності особливих обставин, відділ DCS може укласти тимчасовий договір, що дозволяє неопікуючому із батьків 
сплачувати меншу суму, ніж поточні щомісячні виплати, зазначені у вашому розпорядженні. Відділ DCS користується 
цією програмою тільки тоді, коли неопікуючий із батьків не може сплачувати повністю суму поточних аліментів, та бере 
участь у відповідній програмі професійного навчання. Сума виплат зростає з часом, що дозволяє відділу DCS 
отримати всі кошти з поточних та заборгованих сум аліментів. 

2. Утримати проценти на суму заборгованих аліментів. Відділ DCS буде це виконувати тільки тоді, коли ви маєте 
розпорядження про допомогу, або постанову суду штату чи племені, в якій зазначено всю суму нарахованих процентів. 

3. Отримувати кошти на догляд за дітьми, якщо це вимагається у вашому розпорядженні. 
4. Отримувати кошти на допомогу чоловіку/дружині ), якщо це вимагається у вашому розпорядженні. Відділ DCS не визначає 

суми виплат на допомогу чоловіку/дружині. 
5. Забезпечувати виконання вимог щодо виплат на медичні послуги. Відділ DCS може намагатись отримати невідшкодовані 

витрати на медичні послуги (такі як доплати, мінімальні внески та страхові внески) для дітей, зазначених у розпорядженні, 
користуючись заходами згідно розділів 74.20 та 74.20A RCW.  WAC 388-14A-1020 визначає витрати на медичні послуги, які 
не сплачуються за планом страхування.  Відділ DCS може направити Повідомлення про допомогу на медичні 
витрати (National Medical Support Notice), для забезпечення виконання вимог до медичного страхування на дітей або 
забезпечення виплати суми готівкою, ця сума не повинна перевищувати пропорційної частки, а саме – не більше 25% від 
усієї суми аліментів для того з батьків, який не забезпечує медичне страхування для дітей.  

6. Виконання вимоги з допомоги на отримання подальшої освіти для дітей, які продовжують освіту після закінчення середньої 
школи. Цей вид допомоги можна вимагати тільки згідно постанові суду штату або племені. Відділ DCS не може встановити 
цей вид допомоги. 

Ви не повинні звертатись до відділу DCS із проханням про виконання заходів, зазначених у цьому розділі. Відділ DCS діє таким 
чином, як вимагає ваша справа. Однак, ви можете знайти нову інформацію, що допоможе відділу DCS отримати ваші аліменти. 
Якщо ви знайшли таку інформацію, ви повинні повідомити відділ DCS. Включайте наступну інформацію в усі види листування з 
відділом DCS. 
1. Своє ім'я, прізвище, адресу, номер телефону і номер справи. 
2. Ім'я, прізвище та номер соціального забезпечення (якщо відомий) неопікуючого із батьків. 
Припинення послуг відділу DCS 
Якщо ви бажаєте, щоб відділ DCS  припинив надання послуг з отримання аліментів у повному обсязі, ви повинні надіслати 
письмову заяву до відділу DCS. Якщо у вашому розпорядженні вимагається, щоб неопікуючий із батьків сплачував аліменти 
через WSSR, то відділ DCS припинить надання в повному обсязі послуг із отримання аліментів, змінить вашу справу на тільки  
облік виплат  (PSO) і повідомить про  це неопікуючого із батьків. Якщо у вашому розпорядженні не вимагається сплачувати 
аліменти через WSSR, то відділ DCS припиняє вашу справу. 

Якщо ви або ваші діти воз'єднались із неопікуючим із батьків, то відділ DCS припиняє отримання поточних аліментів. Відділ 
DCS надішле вам повідомлення про всі зміни у видах послуг, які ви отримуєте. 
Утримання з частини федерального прибуткового податку, що підлягає поверненню, адміністративне утримання 
та відмова видачі паспорту  
Відділ DCS повідомить Податкове управління (IRS), про те, що неопікуючий із батьків заборгував виплату аліментів, якщо 
відділу DCS відомий номер соціального забезпечення неопікуючого із батьків, і ваша справа відповідає всім наступним 
критеріям: 
1. DCS відомий номер соціального забезпечення неопікуючого з батьків. 
2.     Гроші на допомогу дітям заборговані у відповідності до розпорядження про допомогу. 
3. Неопікуючий із батьків заборгував аліменти на загальну суму $500.00 або більше.  Якщо відділ DCS не може встановити 

загальну суму заборгованих аліментів, то DCS може обмежити нарахування цієї суми до тої, що отримана з моменту, коли 
відділ DCS прийняв вашу справу. 

IRS надсилає відділу DCS частку прибуткового податку неопікуючого із батьків, що підлягають поверненню,  щоб сплатити  
прострочені аліменти. 
Якщо неопікуючий із батьків надає спільну податкову декларацію, то відділ DCS може утримувати ці повернуті гроші протягом 
шести місяців, перед тим, як надіслати їх вам. Відділ DCS  може утримувати повернені з податків гроші, щоб дозволити іншому  
подавачу спільної декларації заявити про свою частку в сумі цих грошей. 
Інші виплати, які федеральний уряд заборгував неопікуючому з батьків, також можуть бути утриманими для сплати 
заборгованих аліментів. 
Якщо неопікуючий із батьків заборгував принаймні 2 500 доларів США, то федеральний уряд може відмовити видати паспорт 
неопікуючому з батьків. 
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Розподіл виплат 
Згідно федеральних законів і законів штату існують суворі нормативи по розподілу виплат аліментів. Відділ DCS користується 
датою отримання виплат для вирішення, яким чином розподілити аліменти. Жодна сторона в розпорядженні не може обрати 
період часу, до якого відноситься будь-яка виплата. 

1. У першу чергу, відділ DCS зараховує будь-які гроші, отримані щомісяця, за винятком повернутих із IRS, на поточну суму 
аліментів за цей місяць.  Виплати  IRS стосуються тільки заборгованих грошей на допомогу дітям. 

2. Відділ DCS може утримати щорічну платню $35, якщо ви ніколи не отримували пільги за програмами TANF,  TANF племені 
або AFDC, як особа, яка піклується про неповнолітніх дітей. DCS утримає цю платню після того, як $550 із аліментів будуть 
надіслані вам за справою між 1-м жовтнем та 30-м вереснем кожного року. 

3. Якщо DCS отримає суму, що перевищує розмір поточної допомоги, відділ DCS буде розподіляти всі сплачені додаткові 
суми для виплати заборгованості. 

4. Якщо неопікуючий із батьків повинен сплачувати аліменти більше, як одній сім'ї, відділ DCS розділить гроші на всі 
зобов'язання за поточними виплатами, перед тим, як утримувати будь-які гроші на виплати заборгованостей. Ні ви, ні 
неопікуючий із батьків не можете встановити порядок розподілу виплат відділом DCS. 

• Існує один виняток до вищенаведеного правила. Неопікуючий із батьків може встановити порядок розподілу виплат у 
справах тільки обліку виплат (PSO).  Справи PSO - це ті справи, у яких відділ DCS надає тільки послуги з обліку та 
розподілу виплат, але не забезпечення виконання розпорядження про допомогу. 

Відділ DCS направлятиме вам поточні виплати аліментів. Якщо ви підписались на прямий депозит, відділ DCS надсилатиме 
виплати безпосередньо до вашого банківського рахунку шляхом електронного переказу грошей (EFT). 

ПРИМІТКА: Якщо ви не надали повноважень на прямий депозит, то DCS автоматично надішле вам дебетну 
картку Visa з внесеними на неї коштами, що називається дебетна картка DCS. Якщо ви маєте дебетну 
картку DCS, відділ DCS буде зараховувати ваші аліменти, на цю картку , а не на ваш банківській рахунок.  У 
більшості випадків виплати на допомогу дітям надходять до вашого банківського рахунку або з дебетної картки 
DCS протягом трьох робочих днів від того моменту, коли відділ DCS спрямує їх до вашої справи. Ви можете 
скористуватись дебетною карткою DCS у всіх місцях, де приймають картки VISA та в банкоматах ( ATM). Ви 
можете отримати більше інформації про електронні платежі. Дізнайтеся про інші можливості отримання виплат, 
якщо  зателефонуєте 800-468-7422 або відвідаєте сайт у мережі Інтернет www.dshs.wa.gov/dcs. 

Заборговані виплати аліментів можуть направлятись до вас, але можуть і не направлятись. 

1. Якщо ви та ваші діти ніколи не отримували соціальної допомоги, відділ DCS надішле вам заборговані виплати аліментів. 

2. Якщо ви отримували соціальну допомогу і не заборгували жодній юрисдикції, відділ DCS надішле вам заборговані виплати 
аліментів. 

3. Якщо ви отримували соціальну допомогу в минулому, відділ DCS розподілятиме до сплати заборговані виплати, отримані 
після того, як ви припинили отримувати соціальну допомогу, в зазначеній нижче послідовності: 

а. По-перше, повернення будь-якої простроченої заборгованості вам, яка ніколи не була призначена штату. 

б. По-друге, на рахунок повернення будь-яких прострочених заборгованостей, що були тимчасово призначені штату за 
призначенням, зробленим після 30-го вересня 1997 року або після цієї дати, і перед 1-м жовтня 2008 року, які не є 
частиною прострочених заборгованостей, описаних нижче у пункті (г). 

в. По-третє, на рахунок повернення будь-яких прострочених заборгованостей, що повинні повернути вам для виплати 
медичних витрат на дітей  

г. По-четверте, на рахунок повернення будь-яких прострочених заборгованостей, призначених штату на постійне 
користування для отримання соціальної допомоги, якщо це було зроблено до 1-го жовтня 1997 року, або після цієї 
дати, тому що гроші за програмою соціальної допомоги були сплачені вам у цей місяць.  

д.    В-п’ятих, на рахунок будь-якої простроченої суми виплати для медичної допомоги дітям, якщо цю суму передано 
штатові. 

є.    Кошти, отримані з податкового управління (IRS) і призначені для виплати заборгованості, розподіляються на рахунок 
повернення прострочених заборгованостей та прострочених виплат на медичну допомогу, призначених штатові, перед 
тим, як їх направляють на сплату будь-яких прострочених заборгованостей, що заборговані вам та належать до 
сплати. 

4. Якщо неопікуючий із батьків заборгував аліменти більше, ніж одній родині, то відділ DCS розподіляє отримані гроші між 
родинами пропорційно. 
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Стягнення платежів 
Відповідно до регламенту RCW 26.23.035(3) і 74.20A.270 Управління DCS буде стягувати з вас сплачені та переплачені вам 
помилково кошти. 
1.  Ви повинні повернути кошти, виплачені вам Управлінням DCS, якщо: 

а. Управління DCS направляє вам кошти помилково. 
б. Управління DCS направило вам більше грошей, ніж належить сплатити батькові / матері, що мешкає окремо від дітей, 

тобто припустилося переплати коштів. 
2.  Якщо ваша справа відноситься до категорії «Тільки послуги оплати» (Payment services only, PSO), Управління DCS, 

насамперед, вживатиме заходів щодо повернення сплачених та переплачених вам помилково коштів через їхнє 
відрахування з отримуваних сум, які виплачуються на вашу користь.  Регламент RCW 26.23.035(3) допускає вжиття 
зазначених вище заходів, не надсилаючи попереднього повідомлення на вашу адресу. 
а. Управління DCS автоматично відрахує 10 відсотків із майбутніх сум, виплачуваних у рамках поточної матеріальної 

допомоги. 
б. Управління DCS автоматично відрахує 100 відсотків із майбутніх сум, виплачуваних у рамках простроченої 

матеріальної допомоги. 
3.  Управління DCS може вжити додаткових заходів у зв'язку зі стягненням із вас сплачених та переплачених вам помилково 

коштів, які передбачені регламентом RCW 74.20A.270. Ця норма в такій самій мірі застосовна й після припинення 
отримання вами допоміжних грошових сум через Управління DCS. Якщо Управління DCS вирішить застосувати цю норму, 
ви отримаєте відповідне повідомлення від Управління. За відсутності будь-яких заперечень Управління DCS 
уповноважене: 
а.     Надіслати вашому роботодавцеві або іншій особі або організації, що оперує коштами, які формують ваш дохід, 

постанову про відрахування доходу в рамках допомоги. Така постанова / повідомлення наказує вашому роботодавцеві 
або іншій особі або організації відраховувати виплачені вам помилково й / або переплачені на вашу користь кошти з 
вашого заробітку, прибутку або активів. 

б. Подати клопотання про арешт вашого нерухомого або особистого майна. 
в. Вживати будь-яких заходів щодо стягнення коштів, що визначені як доступні для застосування Управлінням DCS у 

розділах 26.09, 26.18, 26.23 і 74.20 регламенту RCW. 
Інформація щодо племін 
Якщо відділ DCS і плем'я мають договір із приводу виконання таких дій, заходи відділу DCS з забезпечення виконання 
розпоряджень про допомогу дітям і отримання аліментів, зазначені в цьому документі, не стосуються осіб, які працюють у 
племенах, у компаніях, що є власністю племін, або компаніях, що належать американським індіанцям і розташовані на території 
резервацій.  Якщо неопікуючий з батьків є особою, яка працює у племені, в компанії, що є власністю племені, або компанії, що 
належить американським індіанцям і розташована на території резервації, то відділ DCS може: 
1. Просити плем'я щодо виконання рішення суду про допомогу вашим дітям.  Відділ DCS зробить це, якщо штат Вашингтон  і 

плем'я мають відповідну процедуру. 
2. Подати позов у суд племені щодо прийняття рішення про допомогу або виконання існуючого рішення суду про допомогу 

дітям. Якщо відділ подає позов у суд племені, то DCS може вжити процедури, зазначені в договорах між штатом 
Вашингтон  і племенами індіанців, або скористатись існуючими процедурами в судовому процесі племені. 

Відділ DCS може доручити вашу справу виконавчому органу племені за наявністю у вашій справі будь-якої з наступних умов. 
1. Одна із сторін вашого розпорядження або ваші діти є членами племені американських індіанців. 
2. Неопікуючий з батьків є особою, яка працює у племені, в компанії, що є власністю племені, або компанії, що належить 

американським індіанцям і розташована на території резервації або земельної угоди. 
3.     Одна з сторін вашого розпорядження про допомогу підпадає під дію угоди або процедури про кооперативну допомогу дітям. 
4.     Одна з сторін вашого розпорядження про допомогу  отримує послуги TANF племені або програми допомоги дітям племені. 
5.     Ваша справа стосується інших питань племені. 

Законодавчі і нормативні правила, що впливають на сплату допомоги дітям 
Послуги, які надає відділ DCS, регулюються наступними розділами Переглянутого кодексу законів штату Вашингтон (RCW) та 
Адміністративного кодексу законів штату Вашингтон (WAC). 

Розділ 26.09 RCW Розділ 388-14A WAC 
Розділ 26.18 RCW 
Розділ 26.21А RCW 
Розділ 26.23 RCW 
Розділ 74.20 RCW 
Розділ 74.20A RCW 

Закон про обмеження за терміном позову може відноситись до заборгованості по аліментах на дітей. Якщо закон щодо 
обмежень за терміном позову стосується вашої справи, неопікуючий із батьків може скористатись цим законом у якості захисту, 
для визначення, що він/вона більше не винні всю суму боргу або частину боргу з аліментів. 
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Дзвінки по телефону 

Телефонуйте до автоматизованої телефонної системи "KIDS" за номером 800-442-5437, щоб отримати інформацію про вашу 
справу. Будь ласка, користуйтесь цією системою якомога більше. Якщо у вас питання, на яке ви не можете отримати відповідь 
через систему "KIDS", зателефонуйте до офісу DCS, що займається вашою справою. Пам'ятайте, відповіді на телефонні 
дзвінки забирають час, необхідний для інших заходів з отримання грошей на допомогу за вашою справою. Зменшення кількості 
дзвінків дозволяє співробітникам відділу DCS краще виконувати свої обов'язки. 

Якщо вам треба звернутись до співробітників відділу DCS, користуйтесь нижче зазначеними номерами телефонів.  Будь ласка, 
користуйтесь номерами безкоштовних телефонів тільки для дзвінків у інші штати. Послуги TTY/TDD доступні для осіб із 
порушеннями мови та слуху. 

Сіетл (Seattle): (206) 341-7000 або (800) 526-8658      Ванкувер (Vancouver): (360) 696-6100 або (800) 345-9984 
Такома (Tacoma): (253) 597-3700 або (800) 345-9976 Венатчи (Wenatchee):  (509) 886-6800 або (800) 535-1113 
Еверетт (Everett): (425) 438-4800 або (800) 729-7580 Якима (Yakima):            (509) 249-6000 або (800) 441-0859 
Спокейн (Spokane): (509) 363-5000 або (800) 345-9982 Олімпія (Olympia):        (360) 664-6900 або (800) 345-9964 
Кенневік (Kennewick): (509) 374-2000 або (800) 345-9981  

Для отримання інформації про електронні виплати, телефонуйте за номером 800-468-7422, або відвідайте вебсайт відділу DCS 
за адресою www.dshs.wa.gov/dcs. Для того, щоб побачити всі записи виплат аліментів за вашою справою, можна 
зареєструватись у мережі Інтернету за адресою https://secureaccess.wa.gov. 
 

Жодна особа не повинна бути дискримінована в зв'язку з її расою, кольором шкіри, національним походженням, переконанням, 
релігією, статтю, віком або інвалідністю,  при влаштуванні на роботу, отриманні послуг або будь-яких аспектів діяльності цієї 
програми. Цей бланк  можна отримати на замовлення в альтернативних форматах. 
 

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

