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

ማስታወቂያ የእዳ እርዳታ እና ለክፍየ መጠየቅ
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities
የህፃናት እርዳታ ክፍፍል (DCS):
1. መዝገብህ የአንተ እርዳታ ቅደም ተከተልን ያሳያል የገባውን በእነዛ ግዛቶች ላይ.
2. የለባለፈው-የህክምና እርዳታ የህክምና ዋጋዎችን አለመተካት.
3. ላልተዘጋው, መመለስ, የህክምና ክፍያ ዋጋውን ወይም ለልጆችህ የጤና እንሹራንስ ተትዕዛእ አነጠይቅህም (WSSR).
ማስታወቂያ የእዳ
የአንት ትዕዛዝ አንተ የጤና እንሹራንስ. አቅርቦት ጥያቄዎች ከሆኑ እና አንተ የአንተ, ስራ ባልደረብ በኩል እሱን መሸፈን ከቻልክ ወይም አንድነት በመጠን, አቅርቦት
ለትዕዛዝ ውስጥ, አንተ ግዴታ ማቅረብ ማስረጃ ማቅረብ የአንተ ልጅ ትክክለኛ. የአንተ ልጅ የህንድ የጤና አገልግሎቶች ካሉት.
የህፃናት እርዳታ ክፍያ
እንድፈቀድለት,የአንተ ልጅ ከተሸፈነ አንተ. እሰካሁ DCS አንተ ግዴታ ማቅረብ እሱን ለማረጋገጥ, የሕፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ከደብሊውኤስኤስአር፣ የአካባቢ ፍ/ቤት
ወይም የሕፃናት ድጋፍ ኤጀንሲ ወይም ሌላ የትዕዛዝ የግዛት ፍ/ቤት በስተቀር ለሌላ ማንኛውም ግለሰብ ለሚላክ ክፍያ ከእርስዎ ሂሣብ ላይ ተቀናሽ አያደርግም፡፡ ገንዘቡ
እንደ የሰራተኞች እና ኢንዱስትሪዎች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ወይም የአደጋ ሰለባዎች ጉዳይ መምሪያ የመሳሰሉ የልጅ ድጋፍ ግዴታን ለመወጣት አላማ ሲባል
የሚሰጥ የልጅ ጥቅማጥቅም ክፍያ በድርጅት ካልተከፈለ በስተቀር የሕፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ለድጋፍ ትዕዛዝ ማስፈፀም ሲባል በቀጥታ ለሌላ ወገን ክፍያ ለመፈፀም
የእርስዎን ሂሣብ ተቀናሽ አያደርግም፡፡
1. የአንተ DCS የጤና እበሹራነስ አቅርቦት ትዕዛዝ ጥያቄዎች እና አንተ አትችልም አንተ በሰራተኛነትህ ሽፋን ማግኘት ወይም በአንድነት መጠን ዋጋ አቀረበ ለትዕዛዝ.
2. ውስጥ, አንተ ግዴታ ማቅረበ ማስረጃ እነዝህ ማስታወቂያዎች በ አንተ ስራ WSSR ባለደረባ ወይም በአንድነት DCS
ያገለግልምየጤና እነሹራንስ ከትንሽ በሗላ ጠቃሚ.
የአንተ የእጅ በእጅ ክፍያ የጤና እርዳታ ግዛዊ ትዕዛዝ ጥያቄዎች አንተ የጤና (WSSR). እንሹራንስ መሸፈን ማቅረብ ሳትችል ስትቀር ለአንተ ልጅ:
1. የትርፍ የእርዳታ ክፍያ መክፈል ግዴታ ይሆንብሃል ወይም የህፃናት ቪሲካል አሳዳጊ በስምምነቱ ማለትም በዜ WSSR. ማስተወቂያ ምናልባት DCS ልቃውም
ይችላል, DCS ለመስማት መጠየቅም ይችላል. አንተ ምናልባት ማንኛውም.
2. ማንኛውም ስምምነት, አንተ ደረሰክ ከጋር, እሱም ይቀንሳል, ያለፈውንየእርዳታ. ዋጋ መጠን የእርዳታ ብዛት ጥቅም:
WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY
PO BOX 45868
OLYMPIA WA 98504-5868
3. ኤሌክቶሮኒካዊ የገንዘብ ዝውውር (EFT)። EFT ከቼክ ወይም ከቁጠባ የባንክ ሒሳብ ላይ የድጋፍ ክፍያዎችን በራስ-ሰር (አውቶማቲክ) መንገድ ተቀናሽ ሆነው
በየወሩ እንዲከፈሉ ለማድረግ ያስችላል። ለተጨማሪ መረጃ ወደ 800-468-7422 ይደውሉ።
4. በይነመረብ (ኢንተርኔት)። የበይነመረብ ክፍያ ከቼክ ወይም ከቁጠባ የባንክ ሒሳብ ላይ የድጋፍ ክፍያዎችን ተቀናሽ ሆነው በየወሩ እንዲከፈሉ ለማድረግ ያስችላል።
ለተጨማሪ መረጃ፣ የDCS የድር ጣቢያን https://secure.dshs.wa.gov / ላይ ይጎብኙ።
5. ክሬዴት ወይም ዴቢት ካርድ። ለተጨማሪ መረጃ፣ የDCS የድርጣቢያን https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebitcard-payments.ላይ ይጎብኙ።
ሃያ ቀናታት ቦሃላ አንተ ተቀበልክ ይህ ማስታወቂያን አንተ ከተቀበልክ በዋሺንጊተን ግዛት ውስጥ ስልሳ ቀናታት ቦሃላ አንተ ተቀበልክ ይህ ማስታወቂያን አንተ ከተቀበልክ
በዋሺንጊተን ግዛት ውጭጊዜ መስራት አለብህ ሰለዝህ.
አንተ ግዴታ እርዳታ በትዕዛዝ እሱ.

በደሞዝ ሞቅረጥ. ይህ የክፍያ የተመረጠው መንገድ ይህ IN

አንተ ለክፍያው ስምምነት ወይይት ከፈለክ, የአንተን ተተገናኝ በገፅ የአንተን DCS አድረሻ ውስጥ ይህን ማስታወቂያ አንተ ከተቀበልክ ይሄንን በዋሽንግተን DCS ግዛት
ውሰጥ.
የሕፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል እኛ የእርስዎን የድጋፍ ግዴታ የመሰብሰብ ሂደትን የምንተው መሆኑን ካሳወቅዎ ይህ ግዴታዎ ወደፊት የሚሰበሰብ ይሆናል፡፡የሕፃናት ድጋፍ ዋና
ክፍል ይህ እርምጃ ከመወሰዱ በፊት ያሳውቅዎታል፡፡
በእስር ቤት ፣ በማረሚያ ቤት ወይም በማረሚያ ቤት ውስጥ ከስድስት ወር በላይ ከተያዙ ወይም ከተፈረደብዎ የልጅ ድጋፍ ማዘዣው ለእያንዳንዱ የልጅ ድጋፍ ማዘዣ
በጊዜያዊነት በወር ወደ 10 ዶላር ሊቀነስ (ሊታጠፍ) ይችላል። እርስዎ ፣ አሳዳጊ ወላጅ ወይም DCS እንዲቀነስ መጠየቅ ይችላሉ። ቅነሳ በጉዳይዎ ላይ ተፈፃሚ ከሆነ ፣
የቅነሳውን ውሎች እና የማይስማሙ ከሆነ እያንዳንዱ ሰው ችሎት የመጠየቅ መብቱን የሚያብራራ ማሳወቂያ ከ DCS ይደርሰዎታል። ከተለቀቁ በኋላ በአራተኛው ወር
ላይ መጠኑ ወደ የድጋፍ ትዕዛዙ 50% ያድጋል ፣ እንዲሁም ከተለቀቁ ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ የመጀመሪያው መጠን 100% ያድጋል።
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ይህን ማስታወቂያ አንተ ከተቀበልክ
የመዝገብ መስመር ተቃዋሚ, መጠን, እና የሆነ የአስተርጓሚነት አገልግሎት ሊሰጠኝ ህፃናት, DCS ቫይክልስ ወይም ሌላ ወይም የግለሰብ ፀባይ. የራሴ አገልግሎት ሰጪ በጽሁፍ መምረጥ
እችላለሁኝ, DCS መንገድ ለመዘጋጀት እና እርስዎም ይህንን
ለመቀበል ብቁ መሆንዎን መያዝ ማጥመድ.
1.

ሂሳብ DCS አያይዝ.ለልጁ እንክብካቤ የሚያስፈልገው ሰዓቶችን ከተጨመረ ወይም ከተቀነሰ ህፃናት አገልግሎት ሰጪ ይመርታሉ ለልጁ እንክብካቤ.

2.

የሚያስፈልገው እርዳታ.የቤቱ ጠቅላላ ገቢ የእርዳታም ወይም የልጆች ድጋር ለመጨመር ከተጨመረበት ወይም (ተቀነሰበት በቤትዎ) የሚኖሩ ቤተሰብ የስራ ትምህርት ቤት ወይም
ደግሞ.

ዘመድዎ አገልግሎት ሰጪ ስልክ ቁጥር ወይም አድራሻ ከተቀየ ቤት አድራሻ ወይም የልጅ ድጋፍ ለመክፈል ያለብዎትን ሕጋዊ, የቤትዎ አድራሻ አገልግሎት ሰጪው በተመለከተ ታስፖርት:
1.

ማንኛውም DCS ስምምነት አንተ ደረሰክ ከ ጋር እሱም ይቀንሳል ያለፈውንየእርዳታ ዋጋ. DCS መጠን የእርዳታ ብዛት ጥቅም ወይም የፊዚካል አሳዳጊ ማለቂያ አይደለም ጥቅሙ.

2.

የሌላ አገር ግዛት ፍረድ ቤት ወይም እርዳታ ወኪል ወይም ፍረድቤቱን መደገፍ ወይም የህፃን ደጓሚ ወኪል ማስገባት WAC 388-14A-1020 ትዕዛዝ እና አገልግሎቱን አንተ
ማመን.

ሃያ ቀናታት ቦሃላ አንተ ተቀበልክ ይህ ማስታወቂያን አንተ ከተቀበልክ በዋሺንጊተን ግዛት ውስጥስልሳ ቀናታት ቦሃላ አንተ ተቀበልክ ይህ ማስታወቂያን አንተ ከተቀበልክ በዋሺንጊተን ግዛት
WAC 388-14A-1020, ክፍያዎችን ሁሉ DCS ሼንግተን ግዛት እርዳታ ምዝገባ እንድከፈል አድርግ በሚከተለው በአንዱ መንገዶች.
መስራቤቱን በትክክል
የአንተ ባንክ ከተመለሰ. አነዱ የአንተ ቼኮች ወይም ላበለበቤቱ (ከተመለሰ) DCS ወይም ኢንተረኔት ክፍያ ምክኒያቱም አጠጋቢነቱ በቂ ሆኖ አልተገኘመም.
1.

ምናልባት ክፍያዎችን እጅ በእጅ ክፍያ እን-ቀበላለን እና ገንዝብ-ትዕዛዝ የእጅ በእጅ ቼክ, ማጣሪያ.

2.

ማስያዝ ምናልባት የአንተ ሂሳብን ለኪፈያዎች ለማንኛውም ሌላ ከዋሺነግተን. ግዛት ውጪ ላሉት እርዳታ መዝጋቢዎች የትራበል ፍርድቤት DCS ወይም ህፃናተት እርዳታ ወኪል
ወይም ሌላ ግዛቶች ፍረድቤት DCS ወይም. ህፃናተት እርዳታ ምናልባት ክሬድትህን ለብዙ ብር ክፍያ በቀጥታ ለሌላ ክፍል ለ እርዳታ ፍለጋ.

ዋጋ መጠን በዚህ ማስታወቂያ አንተ ግዴታ ቀናት ውስጥ ይህን ማስታወቂያ አንተ (ከተቀበልክ) በሗላ. ይሄንን በዋሽንግተን ግዛት ውጪ ብትቀበል ትዕዛዞች ወይም ሌላ ማስረጃ እሱም.
1. አማካሪዎች የአንተን ችግር ካልፈቱልህ አንተ. DCS የቦርዱን ኮንፈረንስ መጠየቅ ትችላለህ, የቦርዱን ኮንፈረንስ ውስጣዊ እርምጃ ይወስዳል.
(ALJ) የጥቅም ምናልባት ግማሹ. ALJ የየቦርዱን ኮንፈረንስ ክፍልወስዳል.
2.

3.

ብዙ የተለያዩ ህጎችን በመጠቀም

አንተ ምናልባት, የኔ ALJ መዝገብ በማንኛውም ወቅት በግዛቱ ፈፍርድቤት. DCS ጥራያል ፍርድቤት ወይም ህፃናት እርዳታ, ወኪል እሱም የአንተ እርዳታ 20 ወስጥ የገባ (የአንተ
መዝገብ ከፍርድቤቱ እርምጃ ጋር ወይም) ህፃናት እዳታ60 ወኪል (በሌላ ግዛት ውስጥ ወይም ከትሪባል ፍርድቤት ጋር ወይም) ህፃናት እርዳታ ወኪል ግዴታ.
a.

የአንተ መዝገብህ ስፈፀም በዋሽንግተን ግዛት 20 ወይም 60 ጋር ግዴታ. ማስታወቂያ, DCS መቀበል በሚከተለው መዝገብህ ስፈፀም ግዴታ ማስታወቂያ እርምጃ
መቀበል.በዋሽንግተን ግዛት ለኪፈያዎች ለማንኛውም ሌላ.

b.

የመዝገብ መስመር ተቃዋሚ መጠን እና ወይም የሆነ የአስተ ርጓሚነት, ሊሰጠኝ, ቫይክልስ ወይም ሌላ እውነት ወይም (የግለሰብ ፀባይየራሴ አገልግሎት ሰጪ በጽሁፍ). የ ALJ
መምረጥ እችላለሁኝ መንገድ ለመዘጋጀት እና. እርስዎም, ይህንን ለመቀበል ብቁ መሆንዎን, መያዝ, ማጥመድ, መፈላሰፍ, ሮፌሽናል ቢዘነስ እና ለመወሰን እንድንችልየ አንተን
የባንክ ሂሳብ አያይዝ.ለልጁ.

ተቀነሰበትበቤትዎ የሚኖሩ ቤተሰብ የስራ ትምህርት. የ ALJ ቤት ወይም ደግሞ ተቀባይነት ያገኘ የጀመረ ያቋረጠ የቀየረ.

4. እንክብካቤ, DCS የሚያስፈልገው ሰዓቶችን ከተጨመረ ወይም ከተቀነሰ አገልግሎት ሰጪ ይመርታሉ. ለልጁ ያስፈልገው እርዳታ የቤቱ ጠቅላላ ገቢ የእርዳታም.
ዘመድዎ አገልግሎት ሰጪ:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
በዚህ ውስጥ
የጥሪ አከባቢ
ውጭ አገር
የጥሪ አከባቢ
TTY/TDD አገልግሎቱ ጥቅም ላይ ነው ለመናገር እና መስማት ለተሳናቸው.
የእኛ ዌብ ሳይታችንን ጎብኝ: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support

በጎሳ ምክኒያት, ቀለም, በዋና ዜግነት, ባኢምነት, ሃይማኖት, ፆታ, እድሜ, ወይም አካለጎዶሎ, ለስራ የነሱ ተቃራኒ ግዴታ መለየት ያስፈልጋል, አገልግሎቶች, ወይም
ማኒኛውም የፐሮግራም አክቲቪቲ. የህ ፎረም በተቀያሪ መልኩ የገኛል.
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