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

طﻠب ﺧدﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﻋم ﻟﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت

Application for Nonassistance Support Enforcement Services

ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻗرأ ھذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ .اﻣﻸ ﻧﻣوذج إﺣﺎﻟﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ،وإﻋﻼن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ وھذا اﻟﻧﻣوذج وأﻋد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎه إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل
) (DCSﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  .4اطﺑﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺣﺑر اﻷزرق أو اﻷﺳود ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗوﻗﯾﻊ.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ
رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف
اﻻﺳم )اﻷول ،اﻷوﺳط ،اﻷﺧﯾر(
(
)
ﻋﻧوان اﻟﺷﺎرع
اﻻﺳم )اﻷول ،اﻷوﺳط ،اﻷﺧﯾر(

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷب ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت

أدرك أن ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾرﺳل إﻟﻲ أﻣواﻻً ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟدﻋم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻸﻣوال ) ،(EFTوذﻟك ﺑﺈﯾداع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﺟﺎري أو ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻹدﺧﺎري .وأﻧﺎ أﻋﺗﻣد اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل إﻛﻣﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ) .إرﻓﺎق ﺷﯾك
ﻻغ(.
ٍ
رﻗم ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺻرف

اﺳم اﻟﻣﺻرف

ﺟﺎر
ﺣﺴﺎب ٍ

ﺣﺴﺎب إدﺧﺎري

رﻗم اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ
إذا ﻟم أﻗم ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷر ،ﯾرﺳل إﻟﻲ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﺑطﺎﻗﺎت ﺧﺻم ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  .DCSوإذا ﻗﺎم ﻗﺳم
دﻋم اﻟطﻔل ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  ،DCSﯾﻘوم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﺈﯾداع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑدﻻً ﻣن إﯾداﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ .وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ،ﺗﺗوﻓر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  DCSﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺳم
دﻋم اﻟطﻔل ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻲ .وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ دﯾﻦ  DCSﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن  VISAأو ﻓﻲ ﻣﺎﻛﯿﻨﺎت اﻟﺼﺮاف
اﻵﻟﻲ ) .(ATMﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،أو اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺎرات اﻷﺧﺮى ﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ  800-468-7422أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ .www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
إﻗرار
أﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ:
 .1ﻻ أﺗﻠﻘﻰ وﻟم أطﻠب ﺧدﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﻋم ﻣن وﻻﯾﺔ أو ﺟﮭﺔ أﺧرى.
 .2ﻟدي وﺻﺎﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن أطﻠب اﻟدﻋم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن أﺟﻠﮭم ،أو ﻟدي وﺻﺎﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ وﻗت أن ﯾﺗم ﺳداد دﯾن
اﻟدﻋم.
 .3ﻟدي ﺗﺻرﯾﺢ ﻟوﺻﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل.
 .4ﻟﻢ أﺣﺮم اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ظﻠ ًﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل.
 .5ﻻ اﺗﻠﻘﻰ أﻣوال اﻟدﻋم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻷطﻔﺎل.
وأﻗﺴﻢ ﺑﺼﺪق وﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،وأﺗﺤﻤﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ طﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ واﺷﻨﻄﻦ.
اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻛﺎن اﻟﺗوﻗﯾﻊ
اﻟﺗوﻗﯾﻊ
إﻗرار ﺑﺷﺄن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ و/أو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟزاﺋدة :إذا ﻟم أﻗم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﺑﻊ "ﺧطﺄ" أدﻧﺎه ،ﻓﺗوﻗﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب ﯾﻌطﻲ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل
) (DCSاﻹذن ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %10ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم اﻟطﻔل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﺟﺑﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺷﺄن ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗم إﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
ﻻ .ﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻲ ﻗﺑل ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ.
ﺳﯾﻘوم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﺗوﻓﯾر ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﺎﻣل ﺳواء ﻗﻣت ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﺑﻊ "ﻻ" أم ﻻ .وﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﺳﺗﺧدام طرق ﺗﺟﻣﯾﻊ أﺧرى
ﻹﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘطﺎع اﻟدﺧل واﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب .RCW 74.20A.270
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أطﻠب ﻣن ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﻋم ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻲ و ﻷطﻔﺎﻟﻲ .وأطﻠب ﻣن ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم
اﻟطﻔل )ﺷﯾﻛﺎت ،طﻠﺑﺎت أﻣوال ،ﺗﺣوﯾﻼت أﻣوال إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،إﻟﺦ( اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن أﺟﻠﻲ.
إذا ﻛﻧت أﺗﻠﻘﻰ اﻵن ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻﯾﺎﺗﯾﺔ أو ﻗﺑﻠﯾﺔ ،أو ﻣن ﺧﻼل وﻛﺎﻟﺔ وﻻﯾﺎﺗﯾﺔ أو ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ دﻋم ﻟﻸطﻔﺎل ،أطﻠب ﻣن
ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ إرﺳﺎل ﻛل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل.
أﻗرأ وأدرك ﻧﻣوذج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﻋم ﻟﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت اﻟذي ﺗﻠﻘﯾﺗﮫ ﻣﻊ ھذا اﻟطﻠب.
أدرك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ إذا ﻟم أﺗﻠﻖ اﻟدﻋم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة ) ،(TANFأو "اﻟدﻋم
ﺻل ﻣﻧﻲ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل رﺳو ًﻣﺎ ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 35
 .1ﯾﺣ ِ ّ
ً
اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ" ،أو "دﻋم اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌول أطﻔﺎﻻً" ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن أﻋوﻟﮭم ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻲ .ﯾﺣﺗﻔظ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﮭذه
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ ﻓﻲ
اﻟرﺳوم )ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن  1أﻛﺗوﺑر و 30ﺳﺑﺗﻣﺑر( ﻣن أﻣوال دﻋم اﻟطﻔل اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻌد أن ﯾدﻓﻊ ﻟﻲ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل 550
ً
ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ .إذا ﻛﺎن ﻟدي أﻛﺛر ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺟوز أن ﯾُﺧﺻم ﻣﻧﻲ رﺳوم ﻟﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ .وإذا ﺗﻠﻘﯾت "اﻟدﻋم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة" ،أو "اﻟدﻋم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ" ،أو
ﯾدﻓﻊ ﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ 550
ً
َ
ً
"دﻋم اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌول أطﻔﺎﻻ" ﻣن وﻻﯾﺔ أﺧرى ،ﯾﺟب ﻋﻠﻲ ﺗﻘدﯾم إﺛﺑﺎت ،ﻣﺛل ﺑﯾﺎن ﻗﺳم ﻣن وﻛﺎﻟﺔ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻣن
ﺳﺟﻼت اﻟدﻋم ،إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل .ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺗﺣﺻﯾل اﻟرﺳوم إﻟﻰ أن أﻗوم ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﺛﺑﺎت .وإذا ﻛﺎن دﻓﻊ رﺳﻮم ﻗﺪرھﺎ 35
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺄزق ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ ،ﻓﯿﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ  DCSاﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات.
ً
ﺻل رﺳوم ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﯾﺟوز ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷﺧرى
 .2إذا أﺣﺎل ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺣﺎﻟﺗﻲ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ أﺧرى ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ،ﯾﺟوز ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷﺧرى أن ﺗﺣ ِ ّ
ﺗﺣﺻﯾل اﻟرﺳوم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻎ دﻋم اﻟطﻔل.
 .3ﻋﻠﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﺳﻣﻲ أﻧﺎ واﺳﻣﺎء أطﻔﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟواﻟد ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ.
ﻲ ﺗﻘدﯾم رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻲ إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل .ﯾﺳﺗﺧدم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ھذا اﻟرﻗم ﻷﻏراض ﺗﻧﻔﯾذ دﻋم اﻟطﻔل
 .4وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠ ّ
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم .IV-D
 .5ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺟﻣﻊ دﯾون دﻋم اﻟطﻔل اﻟﻣﺣظورة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺣدود.
 .6ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل طﻠب اﺳﺗﻘطﺎع أﻣوال دﻋم اﻟطﻔل ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوع ﻟواﻟد ﻏﯾر وﺻﻲ ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ھﻧدﯾﺔ ،أو ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ،
أو ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ھﻧدﯾﺔ ﻓﻲ أرض ذات اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧﺎص .إذا ﻛﺎن ﺛﻣﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن إﺣدى اﻟﻘﺑﺎﺋل وﻗﺳم اﻟدﻋم اﻟطﻔل ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑذﻟك ،ﯾطﻠب ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ طﻠب دﻋم اﻟطﻔل.
 .7ﯾﻘﯾد ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل طﻠب دﻋم طﻔﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺟل دﻋم اﻟطﻔل ﻟوﻻﯾﺔ واﺷﻧطن ).(WSSR
 .8إذا ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ اﻟواﻟد ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ دﻋم اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل  ،WSSRﺗﺑﻘﻰ ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻓﻲ  WSSRﺣﺗﻰ ﺗﺣرر
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ طﻠﺑﻲ.
 .9وﺳوف ﯾوزع ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻣﺑﺎﻟﻎ دﻋم اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﯾدراﻟﻲ وﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ .ﯾﻘوم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:
 .aﺗطﺑﯾﻖ دﻋم اﻟطﻔل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟدﻋم ﻓﯾﮫ.
 .bإرﺳﺎل دﻋم اﻟطﻔل اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻲ) .إذا ﻛﺎن اﻟواﻟد ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ ﻟدﯾﮫ أﻛﺛر ﻣن طﻠب دﻋم طﻔل واﺣد ،وﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﯾﻐطﻲ ﻛل طﻠﺑﺎت
اﻟدﻋم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﻘوم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت(.
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ )ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن  1أﻛﺗوﺑر و 30ﺳﺑﺗﻣﺑر( ،إذا ﻟم أﺗﻠﻖ "اﻟدﻋم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت
 .cاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﺳوم ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 35
ً
ً
اﻟﻔﻘﯾرة" ،أو "اﻟدﻋم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ" ،أو "دﻋم اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌول أطﻔﺎﻻ" ﺑوﺻﻔﻲ وﺻﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ،ﺑﻌد
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﺳﻧوﯾًﺎ.
أن ﯾُدﻓﻊ ﻟﻲ 550
ً
 .dﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز دﻋم اﻟطﻔل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﺷﮭر واﺣد ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟطﻔل واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )إن وﺟد(.
 .eإذا ﻛﻧت ﻗد ﺗﻠﻘﯾت "اﻟدﻋم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة" أو "دﻋم اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌول أطﻔﺎﻻً" ،ﯾﻘوم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم
اﻟطﻔل واﺟﺑﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟواردة ﻣن ﻗطﺎع اﻹﯾراد اﻟداﺧﻠﻲ ) (IRSﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
) (1أوﻻً ،ﻷي دﻋم واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻟﻠوﻻﯾﺔ.
) (2ﺛﺎﻧﯾًﺎ ،ﻷي دﻋم واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻟﻠوﻻﯾﺔ.
) (3ﺛﺎﻟﺛًﺎ ،ﻷي دﻋم واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻲ ﻟﻠدﻋم اﻟطﺑﻲ ﻷطﻔﺎﻟﻲ.
) (4راﺑﻌًﺎ ،ﻷي دﻋم واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﺗﺧﺻﯾص دﻋم ﻋﺎم ﻗﺑل  1أﻛﺗوﺑر
ﺳﺎ ،إﻟﻰ أي دﻋم طﺑﻲ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻟﻠوﻻﯾﺔ.
) (5ﺧﺎﻣ ً
APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES

ﺻﺣﻔﺔ

DSHS 18-078 AR (REV. 03/2020) Arabic

2

10.

ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗطﺎع اﻹﯾراد اﻟداﺧﻠﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق داﺋ ًﻣﺎ ،ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ.
أوﻻً ،ﻟﻠدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺷﻛل داﺋم.
أ.
ب.
ﺟـ.

ﺛﺎﻧﯾًﺎ ،ﻟﻠدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت.
ﺛﺎﻟﺛًﺎ ،ﻟﻠدﻋم اﻟطﺑﻲ واﺟب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺷﻛل داﺋم.

د .راﺑ ًﻊ◌ً ا ،ﻷي دﻋم ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻟﻠوﻻﯾﺔ.
 11.ﯾﻮﺿﺢ  WAC-388-14A-2037اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم .وﯾوﺿﺢ  WAC 388-14A-2038اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت.
ﻲ رد اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾدﻓﻌﮫ ﻗﺳم دﻓﻊ اﻟطﻔل إذا:
 12.ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠ ّ
أ -أرﺳل ﻟﻲ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﻟﻣﺎل ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ.
ب -ﺗﻠﻘﯾت ﻣﺎﻻً أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎل اﻟواﻟد ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ اﻟﻣدﻓوع اﻟﻣدﯾن ﺑﮫ )ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿًﺎ اﺳم ﻣدﻓوﻋﺎت زاﺋدة(.
 .13ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل إﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟزاﺋدة و/أو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم اﻟطﻔل اﻟﺗﻲ
ﻌﺎرا آﺧر .وھذا ﯾﺳﻣﻰ "ﺗﻌوﯾﺿًﺎ" وﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون ) .RCW 26.23.035(3ﯾﺟوز ﻟﻲ أن أطﻠب ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ
أﺗﻠﻘﺎھﺎ ،وﺑدون أن أﺗﻠﻘﻰ إﺷ ً
واﺣدة ﻣن ھذا اﻟطﻠب أن ﯾﺗﺻل ﺑﻲ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻗﺑل طﻠب إﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن طرﯾﻖ "اﻟﺗﻌوﯾض" .وﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻲ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ ﻟطﻠب اﻹذن ﻟﻠﺗﻌوﯾض أو إﺷﻌﺎري ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺄن ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﯾﺧطط ﻹﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻌوﯾض إﻻ إذا ﻗﻣتُ ﺑﺎﻟرد.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﻟﺳﻠطﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻌوﯾض ،ﺳﯾﺣدث ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ .ﯾﺳﺗﻘطﻊ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  10ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ب .ﯾﺳﺗﻘطﻊ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  100ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﻣﺿﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
 .14ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﺣﺻﯾل أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون  RCW 74.20A.270ﻹﻋﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟزاﺋدة و/أو
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻟﻲ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ .وھذا ﯾﺳري ﺣﺗﻰ ﺑﻌد أن أﺗوﻗف ﻋن ﺗﻠﻘﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت دﻋم اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل .ﯾﺧﺗﺎر ﻗﺳم دﻋم
إﺧطﺎرا ﻟﻲ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻠﻘﻲ أي اﻋﺗراض ،ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑـ
اﻟطﻔل ھذا اﻟﺧﯾﺎر ،وﺳوف ﯾرﺳل
ً
أ  -إرﺳﺎل طﻠب اﺳﺗﻘطﺎع اﻟدﺧل ﻟﻠدﻋم إﻟﻰ اﻟﻣوظف أو إﻟﻰ ﺷﺧص أو ﻣﻧظﻣﺔ أﺧرى ﺗﻣﺗﻠك اﻷﺻول ﻣن أﺟﻠﻲ .ﯾﺗطﻠب ھذا اﻟطﻠب /اﻹﺧطﺎر ﻣن
اﻟﻣوظف أو اﻟﺷﺧص أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى اﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺧطﺄ و/أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟزاﺋد ﻣن اﻷرﺑﺎح ،واﻟدﺧل ،واﻷﺻول.
ب  -اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎ ًء ﻟﻠدﯾن.
ج  -اﺳﺗﺧدام أي وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗرداد أﻣوال ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻول  ،26.09و ،26.18و ،26.23و 74.20ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻻﯾﺔ واﺷﻨﻄﻦ
اﻟﻤﻨﻘﺢ ).(RCW
 .15ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻘﺳم  26.23.110ﻣن ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ واﺷﻧطن اﻟﻣﻧﻘﺢ ) (RCWﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗردة )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ،واﻷﻗﺳﺎط ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  388-14A-1020ﻗﺎﻧﻮن وﻻﯾﺔ واﺷﻨﻄﻦ اﻹداري ) (WACواﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل إﺟراء ھذا ﻣن ﺧﻼل:
أ -اﻟﺣد ﻣن اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻲ.
ب -اﻟﺣد ﻣن أي دﻋم ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  %50ﺷﮭرﯾًﺎ ﻣدة ﻋﺎم أو أﻗل.
ﺟـ  -رﻓﻊ دﻋوى ﺗﺣﺻﯾل ﺟدﯾدة ﺿدي واﺳﺗﺧدام أي وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل أﻣوال ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﯾﻖ اﻟﺗرﺧﯾص.
ﻗد ﯾﺗﺿﻣن
ﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ،ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب اﻟواﻟد ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ ﻟﮫ.
 .16إذا ﻛﺎن طﻠب اﻟدﻋم ﯾﺣﺗم ﻋﻠ ّ
ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزام طﺑﻲ ﻧﻘدي ﻟﻸﻗﺳﺎط اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  %25ﻣن اﻟﺗزام دﻋم اﻟطﻔل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ أوراق اﻟﻌﻣل ﻟطﻠب
اﻟدﻋم.
ﻲ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻛل ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع أو اﻟﻣﺛول
 .17ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻻ ﯾﻣﺛﻠﻧﻲ وﻻ ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ طﻠب دﻋم طﻔﻠﻲ .وﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻲ ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠ ّ
أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑطﻠب دﻋم طﻔﻠﻲ .إذا ﻟم أﺣﺿر أو أﺷﺗرك ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ،ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻣﻧﺢ أي طﻠﺑﺎت ﻣن ﻗِﺑل ﻗﺳم
دﻋم اﻟطﻔل أو اﻟطرف اﻵﺧر إﻟﻰ طﻠب دﻋم طﻔﻠﻲ دون إﺷﻌﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻲ.
 .18ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل إﯾداع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ .إذا ﻟم أﻗم ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷر،
ﯾرﺳل إﻟﻲ ﻗﺳم  DCSﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد ﺑطﺎﻗﺎت ﺧﺻم ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  .DCSوإذا ﻗﺎم ﻗﺳم  DCSﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  ،DCSﯾﻘوم ﻗﺳم  DCSﺑﺈﯾداع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑدﻻً ﻣن إﯾداﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ .وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت،
ﺗﺗوﻓر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  DCSﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺳم  DCSﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ .وﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ دﯾن  DCSﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﯾﻘﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن  VISAأو ﻓﻲ ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ) .(ATMوﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو اﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺧرى ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ،ﯾﻣﻛن اﻻﺗﺻﺎل ﺑرﻗم  800-468-7422أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ .www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
 .19ﯾﺟوز ﻟﻘﺳم دﻋم اﻟطﻔل إرﺳﺎل إﺧطﺎرات ﻣﻛﺗوﺑﺔ إﻟﻲ ﺑﺑرﯾد اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ .وﯾﺟوز إرﺳﺎل ھذه اﻹﺧطﺎرات ﻋﻠﻰ آﺧر ﻋﻧوان ﻣﻌروف ﻟﻲ.
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أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ:
ﻲ
 .1إرﺳﺎل ﻛل ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل واﻟﺗﻲ أﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل .أﻧﮫ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠ ّ
إرﺳﺎل ﻛل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم.
 .2إﻋﻼم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أطﻔﺎﻟﻲ ﯾﺗﻠﻘون أي ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟواﻟد ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ( .ﯾﺟوز ﻟﻠواﻟد ﻏﯾر
اﻟوﺻﻲ اﺳﺗﻼم اﻋﺗﻣﺎد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻋم ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﻼم اﻷطﻔﺎل .ﻗد ﯾطﻠب ﻣﻧك رد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﺑﻘدر زﯾﺎدة .ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻘدم ﻟﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ.
أ .ﻣﯾزة ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ إدارة اﻟﻌﻣل واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو ﻣﯾزة ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎﻣل ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﻣن ذاﺗﻲ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻌد  1ﯾوﻟﯾو .1990
ب .ﻣﯾزة إﻋﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز أو ﻣﯾزة اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣن إدارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻌد  1ﯾوﻟﯾو .1990
ج .ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن إدارة ﺷﺋون اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ ﻓﻲ  24ﯾوﻟﯾو  2015أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
 .3إﻋﻼم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل إذا ﻛﻧت ﻗد طﻠﺑت ﻣن ﺷﺧص أو ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى أﻣواﻻً ﻟﻲ ﻟدﻋم اﻟطﻔل.
 .4إﻋﻼم ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧواﻧﻲ أو ﻋﻧوان أطﻔﺎﻟﻲ.
 .5إرﺳﺎل ﻧُﺳﺦ إﻟﻰ ﻗﺳم دﻋم اﻟطﻔل ﺑﻛل طﻠﺑﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدﻋم أو وﺻﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ.

إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك اﺳﺗﻔﺳﺎرات ،اﺗﺻل ﺑـ:

DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520

داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ
ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل

ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ ) (TTY/TDDﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ.
ﺗﻔﺿل ﺑزﯾﺎرة ﻣوﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب وﻋﻧواﻧﮫwww.dshs.wa.gov/esa/division-child-support:
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد أي ﺷﺧص ﺑﺳﺑب اﻟﻌرق ،أو اﻟﻠون ،أو اﻷﺻل ،أو اﻟﻌﻘﯾدة ،أو اﻟدﯾن ،أو اﻟﺟﻧس ،أو اﻟﻌﻣر ،أو اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوظﯾف ،أو ﺗﻘدﯾم
اﻟﺧدﻣﺎت ،أو ﻓﻲ أي ﺟﺎﻧب ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﯾﺗوﻓر ھذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﺗﻧﺳﯾﻘﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب.
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إفصاح عن معلومات قبل االستحواذ لبطاقة  ®ReliaCardالصادرة من بنك U.S. Bank
اسم البرنامج( Washington Division of Child Support :قسم شؤون نفقة إعالة الطفل التابعة لوالية واشنطن)
تاريخ المرجع :يونيو 2017

لديك خيارات في كيفية استالم دفعاتك،
بما في ذلك اإليداع المباشر في حسابك المصرفي أو بهذه البطاقة المدفوعة مسبّقا.
استفسر من الوكالة التابع عن الخيارات المتاحة لك واختر خيارك.
الرسم الشهري
[ $0مجاناً]

لكل عملية شراء
[ $0مجاناً]

سحب النقود من جهاز الص ّراف اآللي ()ATM
[ $0مجاناً] داخل الشبكة
 *$0.99خارج الشبكة

إضافة رصيد نقدي إلى
البطاقة
ال ينطبق

االستفسار عن رصيد الحساب من جهاز الصرّاف اآللي (( )ATMداخل الشبكة أو خارجها)
خدمة العمالء (بصفة آليّة أو التح ّدث مع أحد الموظفين)

[ $0مجانا]
[ $0مجانا] لكل مكالمة

عدم وجود حركة مالية في رصيد الحساب

[ $0مجانا]

نفرض  3أنواع أخرى من الرسوم .إحداها هو:
استبدال البطاقة (تسليم عادي أو مستعجل)

[ $0مجانا] أو $15.00

* يمكن أن يكون هذا الرسم أقل من هذا ويعتمد ذلك على كيفيّة ومكان استخدام هذه البطاقة.
راجع جدول الرسوم المرفق للحصول على طرق مجانية للوصول إلى أموالك ومعلومات عن رصيدك.
ليس هناك ميزة السحب على المكشوف ( / )Overdraftأو استخدام البطاقة كبطاقة ائتمان.
أموالك مؤهلة لتأمين ( FDICالمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع)
للحصول على معلومات عامة حول الحسابات المدفوعة مسبّقا ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني.cfpb.govlprepaid :
يمكنكم إيجاد التفاصيل والشروط المعنيّة بجميع الرسوم والخدمات في داخل حزمة البطاقة أو االتصال هاتفيا بالرقم
 1-866-363-4136أو زيارة الموقع اإللكتروني .usbankreliacard.com
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جدول الرسوم لبطاقة  ®ReliaCardالصادرة من بنك U.S. Bank
اسم البرنامج( Washington Division of Child Support :شعبة شؤون نفقة إعالة الطفل التابعة لوالية واشنطن)
تاريخ سريان المفعول :مايو2018 ،
المبلغ

التفاصيل

جميع [أنواع] الرسوم
الحصول على نقود
سحب النقود من جهاز الصرّاف اآللي ()ATM
(داخل الشبكة)

[ $0مجانا]

سحب النقود من موظفي البنك

[ $0مجانا]

هذا هو رسمنا الذي نفرضه على كل معاملة سحب نقود من جهاز الص ّراف اآللي.
يشير مصطلح "داخل الشبكة" ( )In-Networkإلى شبكات الصرّاف اآللي
( )ATMالتابعة لشبكة بنك  U.S. Bankأو شبكة ® .MoneyPassيمكن إيجاد
أماكن أجهزة الصرّاف اآللي على الموقع اإللكتروني لـ
 usbank.comllocationsأو الموقع اإللكتروني لـ moneypass.comlatm-
.locator
هذا هو رسمنا الذي نفرضه على كل معاملة سحب نقود من جهاز الص ّراف اآللي.
يتم التنازل عن هذا الرسم ألول مرتين ( )2تسحب بهما النقود من جهاز الصرّاف
اآللي ( )ATMلكل مقاصة إلكترونية بين البنوك األمريكية ( ،)ACHبما فيه كل
من السحوبات من أجهزة الصرّاف اآللي ( )ATMمن (خارج الشبكة)
والسحوبات من أجهزة الصرّاف اآللي ( )ATMالدولية (خارج الواليات المتحدة
األمريكية) .تشير عبارة "خارج الشبكة" ( )Out-of-Networkإلى جميع أجهزة
الصرّاف اآللي الموجودة خارج شبكات الصرّاف اآللي ( )ATMالتابعة لشبكة
بنك  U.S. Bankأو شبكة ® .MoneyPassويجوز أن يُفرض عليك دفع رسما
من قبل الشركة المش ّغلة لجهاز الصرّاف اآللي ( )ATMحتى ولو تقم بإكمال
معاملة النقود.
هذا هو رسمنا الذي نفرضه عندما تسحب نقود من بطاقتك من أحد موظفي البنك
أو من اتحاد اإلئتمان التعاوني ( )Credit Uninionالتي تقبل .®Visa

معلومات:
االستفسار عن رصيد الحساب من جهاز صرّاف
آلي ( )ATMمن (داخل الشبكة)

[ $0مجانا]

هذا هو الرسم الذي نفرضه على كل استفسار .يشير مصطلح "داخل الشبكة" (In-
 )Networkإلى شبكات الصرّاف اآللي ( )ATMالتابعة لشبكة بنك U.S.
 Bankأو شبكة ® .MoneyPassيمكن إيجاد أماكن أجهزة الصرّاف اآللي على
الموقع اإللكتروني لـ  usbank.comllocationsأو الموقع اإللكتروني لـ
.moneypass.comlatm-locator
هذا هو الرسم الذي نفرضه على كل استفسار .يشير مصطلح "خارج الشبكة"
( )Out-of-Networkإلى جميع أجهزة الصرّاف اآللي ( )ATMالموجودة
خارج شبكات الصرّاف اآللي ( )ATMالتابعة لشبكة بنك  U.S. Bankأو شبكة
® .MoneyPassويجوز أن يُفرض عليك أن تدفع رسما من قبل الشركة المش ّغلة
لجهاز الصرّاف اآللي (.)ATM

%2

هذا هو الرسم الذي نفرضه عليك عندما تستخدم بطاقتك لشراء مشتريات من تجار
في الخارج وسحب النقود من أجهزة الصرّاف اآللي ( )ATMموجودة في
الخارج .ويكون الرسم بمثابة نسبة مئوية من مبلغ المعاملة بالدوالر ،بعد أي
تحويل للعمالت .علما أنه تعتبر بعض معامالت التجار وسحب النقود من أجهزة
الصرّاف اآللي ( )ATMمعامالت خارجية تحت القواعد السارية على الشبكات،
حتى ولو كنت موجودا و/أو كان التجار أو جهاز الصرّاف اآللي ()ATM
موجودا في الواليات المتحدة ،ونحن ال نتح ّكم بكيفية تصنيف التجار وأجهزة
الصرّاف اآللي ( )ATMوالمعامالت لهذا الغرض.
هذا هو الرسم الذي نفرضه على كل معاملة سحب نقود من جهاز الص ّراف اآللي.
يتم التنازل عن هذا الرسم للمرتين ( )2األولى لسحب النقود من جهاز الصرّاف
اآللي ( )ATMلكل مقاصة إلكترونية بين البنوك األمريكية ( ،)ACHبما فيه كل
من السحوبات من أجهزة الصرّاف اآللي ( )ATMمن (خارج الشبكة)
والسحوبات من أجهزة الصرّاف اآللي ( )ATMالدولية .ويجوز أن يُفرض عليك

سحب النقود من جهاز الصرّاف اآللي ()ATM
(خارج الشبكة)

االستفسار عن رصيد الحساب من جهاز صرّاف
آلي ( )ATMمن (خارج الشبكة)

استخدام بطاقتك خارج الواليات المتحدة
المعامالت الدولية

سحب النقود من أجهزة الصرّاف اآللي
( )ATMالدولية (الموجودة في الخارج)

$0.99

[ $0مجانا]

$2.50
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دفع رسما من قبل الشركة المش ّغلة لجهاز الصرّاف اآللي ( )ATMحتى ولو تقم
بإكمال معاملة النقود.
أخرى
استبدال البطاقة (بدل ضائع أو تالف)
تسليم مستعجل الستبدال البطاقة (بدل ضائع أو
تالف)

[ $0مجانا]
$15.00

هذه هو رسمنا الذي نفرضه عليك لقاء استبدال بطاقة بدل ضائع أو تالف يتم
إرسالها إليك بالبريد العادي (االستالم في مدة تصل إلى  10أيام عمل).
هذه هو رسمنا الذي نفرضه عليك لقاء تسليم مستعجل (حتى  3أيام عمل)
باإلضافة إلى أي رسوم الستبدال البطاقة.

أموالك مؤهلة لتأمين ( FDICالمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع) .سيتم االحتفاظ بأموالك في بنك U.S. Bank National
 ،Associationوهي مؤسسة مؤ ّمن عليها من قبل  ،FDICوأن اإليداعات في البنك مؤ ّمن عليها بمبلغ يصل إلى  250,000دوالر من قِبل
 FDICفي حالة فشل  .U.S. Bankللحصول على مزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
.fdic.qovldepositldeeositslerepaid.html
ليس هناك ميزة السحب على المكشوف ( / )Overdraftأو استخدام البطاقة كبطاقة ائتمان.
يمكنك االتصال بـ ( Cardholder Servicesخدمات أصحاب البطاقات) باالتصال برقم الهاتف  ،1-866-363-4136أو عبر البريد على
العنوان التالي P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 :أو الذهاب إلى الموقع اإللكترونيusbankreliacard.com :
للحصول على معلومات عامة حول الحسابات المدفوعة مسبّقا ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني  .cfpb.qovlprepaidإذا كانت لديك شكوى
بشأن حساب مدفوع مسبّقا ،فيُرجى االتصال بـ ( Consumer Financial Protection Bureauمكتب حماية المستهلكين للشؤون المالية)
على رقم الهاتف  -855-411-23721أو يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني .cfpb.qovlcomplaint

إن بطاقة ® ReliaCardصادرة من قبل بنك  U.S. Bank National Associationبموجب رخصة من شركة  .Visa U.S.A. Inc.حقوق
النشر محفوظة لعام  2018لـ  .U.S. Bankعضو في .FDIC
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